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Abstrakt 

Název: Kritéria pro přijetí nohejbalu do programu letních olympijských 

her  

Cíl práce: Zjištění struktury kritérií, požadavků a pravidel pro začlenění 

nohejbalu do programu letních olympijských her.   

Metoda: Práce je řešena jako teoretický výzkum s deskriptivně 

analytickým charakterem. Primární metodou sběru dat bude 

literární rešerše. Zejména se bude jednat o rešerši monografií, 

odborných a recenzovaných periodik. Metoda rozhovoru bude 

použita k dalšímu sběru dat mapujících aktuální problematiku 

tématu.  

Výsledky: Předmětným sběrem dat a podstatných informací bylo dosaženo 

uceleného souboru důkazů, které vypovídají o tom, že cesta 

nohejbalu na olympijské hry není v blízké době možná. Nohejbal 

nesplňuje spoustu zásadních pravidel, které jsou pro posun sportu 

určující. Nohejbal není tolik rozšířen ani profesionálně dořešen, 

tudíž není možné se rovnat sportům, které již v seznamu letních 

olympijských her jsou.  

Klíčová slova:  nohejbal, letní olympijské hry, nový sport na OH, kritéria pro 

přijetí na OH a propagace sportu  



 

 

 

Summary 

Tittle: Criteria for acceptance of futnet into the program of the Summer 

Olympic Games. 

Objectives: Determining the structure of criteria, requirements and rules for futnet 

inclusion in the program of the Summer Olympic Games. 

Methods: This thesis is conceived as a theoretical research with descriptive-

analytical character. The primary method of data collection will be a 

literature review. Especially it will be elaboration of monographs, 

proffesional and reviewed journals. The metod of interview will be used 

for further data collection focused on the actual matters of the topic.   

Results: By objectively collecting data and essential information was achieved an 

united complex of proof, which indicates that it is not yet possible for 

futnet to enter the Olympic games. Futnet does not meet many of the 

rudimentary conditions, which are defining for futnet to advance. Futnet 

is not a widespread sport, nor a professionally resolved one, therefore it 

is not possible to compare it to other sports that are already on the list of 

this year’s Olympic games. 

Keywords: futnet, Summer Olympic Games, New Olympic Game, criteria for futnet 

inclusion in the program of the Summer Olympic Games, futnet 

promotion 
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1.  ÚVOD 

Nohejbal je míčový sport pocházející původem z Československa. V České 

republice má již svoji tradici, a proto je zde považován mezi populární, postupem času 

se rozmáhá i na světovou scénu. Nohejbal je sport převážně kolektivní (hra dvojic, 

trojic, ligové zápasy), i když zároveň i individuální (hra jednotlivců). V různých 

modifikovaných formách je možný hrát kdekoliv. V mnoha způsobech je nohejbal 

s oblibou používán například jako oddychová činnost jiných sportovních disciplín 

(fotbal). Je to sport velice nenáročný na vybavení a prostor. Sportovní plochu, na které 

je možné nohejbal hrát, najdeme téměř v každé vesnici. Právě kvůli jednoduchosti, 

dynamičnosti a dlouholeté tradici hry vznikla touha prosadit nohejbal na letní 

olympijské hry. 

Ve své práci se zaměřím na problematiku cesty nohejbalu na olympijské hry. 

Jelikož je nohejbal poměrně malým a ve světě ne tolik známým sportem, je tato cesta 

velice trnitá. Konkurence je veliká a kritéria pro přijetí jsou neoblomné.  

Pokusím se shrnout základní informace o nohejbalu, olympijských hrách a 

požadavkách pro přijetí nových sportů mezi stávající. V neposlední řadě sepíši stručný 

popis již vzniklé činnosti ČNS pro přijetí nohejbalu na letní olympiádu a do příloh 

uvedu dva dyadické, částečně strukturované/nestrukturované rozhovory s prezidentem 

ČNS Kamilem Kleníkem a generální sekretářkou UNIF Zuzanou Viňanskou.  

Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části se intenzivněji věnuji nohejbalu 

jako sportu a pokusím se v ní shrnout vše, co je pro nohejbal typické. Druhá část je 

zaměřena na olympijské hry. Uvádím zde základní informace přibližující olympijské 

hry a historii olympijského hnutí. Třetí část se věnuje stručnému výčtu bývalých 

olympijských disciplín a základních pravidel pro přijetí nového sportu na letní 

olympijské hry. Čtvrtá část stručně shrnuje již vzniklý projekt „Olympijská touha“ 

v podání Expertní skupiny ČNS. Nedílnou součástí práce jsou i 

strukturované/nestrukturované  rozhovory v přílohách.  

K výběru tématu práce mne přivedla myšlenka, zda by kdy bylo možné, aby 

sport, kterému se podstatnou část svého života věnuji, mohl kdy být sportem 
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olympijským. Domnívám se, že v současné době je na trhu vysoká konkurence a stupeň 

splnění kriterií je ještě vyšší, ovšem víra přetrvává.  

2.  SOUČASNÝ STAV BÁDÁNÍ 

2.1  Nohejbal  

Nohejbal je prezentován jako kolektivní, míčový sport pocházející z 

Československa. Jeho dalším názvem je Futnet, Football tennis a také Tennis-Ballon. 

Nohejbal vznikl jako verze odpočinku pro fotbal. Je tedy modifikačním sportem fotbalu 

a volejbalu, neboť se hraje na hřišti volejbalových rozměrů. „V roce 1922 členové 

fotbalového klubu Slavia Praha začali hrát hru zvanou „fotbal přes šňůru“, protože až 

později se nohejbal začal hrát přes síť. Tahle nová hra měla pravidla téměř shodná s 

volejbalem, ale hraje se nohama místo rukou a také se liší počtem hráčů, obvykle 1,2 

nebo 3 na každé straně“ (Pavlík, Maršálek, 2003; Pavlík, Maršálek, 2010). 

Účelem hry nohejbal je dostat míč povoleným způsobem do soupeřova pole tak, 

aby jej nemohl zpracovat a vrátit. Důležité 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 ve hře je od okamžiku, kdy se ho dotkne podávající povoleným způsobem. Míč 

mimo hru je tehdy, kdy už nemůže být žádným hráčem vrácen do hry (Kubátová, 2012; 

Český nohejbalový svaz, [online]). 

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

jednotlivci, dvojice, trojice nebo více hráčů, přičemž platí stejná pravidla jako u hry 

trojic (Česká nohejbalový svaz, [online]; Nohec magazín, [online]). 

Mezi konkrétní stručná nohejbalová pravidla patří především: Cílem hry je 

získávat body. K tomu abyste vyhráli set a stali se vítězem hry, jich potřebujete 10. Pro 

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

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

více družstev a měří tak mezi sebou svoje síly. Počet zápasů každého družstva a pořadí 

hry určuje rozpis utkání, podle kterého se řídí celá soutěž. (Pavlík, Maršálek, 2003; 

Pavlík, Maršálek, 2010),  

2.2  Popularita a rozvoj 

Nohejbal, původní český sport, si v posledních letech razí cestu do společenství 

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

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolektivn%C3%AD_sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/1922
http://cs.wikipedia.org/wiki/SK_Slavia_Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volejbal
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stává členem mezinárodní football tennisové asociace IFTA. Od roku 1991 se pořádá 

Mistrovství Evropy a od roku 1994 Mistrovství světa a na významu postupně nabývá i 

Pohár mistrů evropských zemí založený v roce 1995. Od začátku u těchto 

mezinárodních soutěží nechyběl český nohejbal a čeští reprezentanti na nich svými 

výsledky dokazovali a dokazují, že jsme v tomto sportu světová velmoc. „Než však 

zazněly oficiální znělky prvních šampionátů, měl nohejbal již za sebou desítky let své 

existence a bohaté historie, kterou psali čeští a později i slovenští sportovci. Tato 

tradice nohejbalu jej řadí 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 

míčem přes síť zrodil. Cesta k dnešním dnům ale byla dlouhá, a současných asi 360 

oddílů s více než sedmi tisíci registrovanými hráči a dalšími desetitisíci 

neregistrovanými hráči, je lemována úsilím mnoha nadšenců a obětavců. Tato sekce je 

tedy věnována bohaté historii českého nohejbalu „(Česká nohejbalový svaz, [online]). 

2.3  Olympijské hry 

Jednou za čtyři roky se na jednom z kontinentů světa setkají v jediném městě 

tisíce nejlepších sportovců této planety, desetitisíce pořadatelů, trenérů a pracovníků 

medií a stovky tisíc diváků. Společný cíl všech: organizovat, sledovat, účastnit se a 

poskytnout zpravodajství o největší podívané na zemi – letních olympijských her. 

Olympijské hry byly založeny na myšlence propagující jednotu světa, ve které sport 

překračuje politické a kulturní hranice (Flegl, 1999; Dovalil, 2004).  

Z hlediska historie jsou olympijské hry velice rozsáhlé. První známé hry v Olympii 

ve starověkém Řecku se konaly v roce 776 před n. l. Přes tisíc let se hry pořádaly každé 

čtyři roky, do doby, než byly zakázány římským císařem. Na konci 19. století, v době, 

kdy byly sportovní aktivity čím dál více organizovány, rostlo hnutí, které mělo zašlou 

slávu starodávných her oživit. To vedlo k založení moderních letních a zimních 

olympijských her (Kršák, 1982; Fasserati, 1982).  

Olympijské hry řídí Mezinárodní olympijský výbor (MOV). Je to orgán, který je 

zodpovědný za přípravu a organizaci olympijských her. MOV rozhoduje, kde se budou 

příští hry konat. Jaké sporty se mohou na olympijských hrách vyskytovat (Dovalil, 

2004). „Olympijské hry jsou dychtivě sledovány lidmi po celém světě. Například 

oficiální webová stránka her v Sydney v roce 2000 zaznamenala neuvěřitelných devět 

miliard návštěvníků“ (Gifford, 2004). 
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2.4  Pravidla přijetí nového sportu  

Z historického hlediska uvádí Gifford, 2004, že v Athénách 1896 se soutěžilo pouze 

v 9 různých sportech, v porovnání s Athénami v roce 2004, kdy se sportů vyskytlo 28, 

které obsahovaly 301 disciplín. Olympijské hry se tedy neustále rozšiřují. Dosvědčuje 

tomu i fakt, že od 50. let nebyl žádný významnější sport zrušen, spíše se tedy sporty 

přidávají. 

 Řada nových sportů byla do programu olympijských her přidána, jiné, byly zase 

vyřazeny. Například závody motorových člunů se objevily na hrách v roce 1908, šplh 

na laně 1896 a soutěžilo se až do roku 1932. Dále vyřazené sporty: golf (1900-1904) a 

ragby (1900-1904, 1920-1928). „Mnoho sportů bylo vyřazeno pro jejich malou 

popularitu – například kriket byl zrušen poté, co mu v roce 1900 přihlížel pouze jeden 

platící divák“ (Gifford, 2004). Nohejbal byl, podle Táborského a kol., 2000 umístěn do 

3. skupiny – málo sledované až na 19. místo. 

Podmínky pro přijetí nového sportu do olympijských her jsou stanoveny MOV. 

Mezi základní patří: Nesmí být jako součást použit motorový pohon, sport dále musí 

dodržovat antidopingová pravidla. MOV vyžaduje, aby se sport, který má být zařazen, 

hrál v 75 zemích čtyř kontinentů u mužských disciplín a ve 40 zemích tří kontinentů u 

ženských disciplín (Dovalil, 2004; Gifford, 2004).  

2.5 Projekt olympijská touha 

K projektu Olympijská touha se mohou dobrovolně přihlásit tvůrci či pořadatelé, 

jejichž produkty nebo akce mají mezinárodní charakter a zaměření na všechny kategorie 

dle věku a pohlaví. 

Mezi aktivity, které byly dosud přihlášeny do projektu Olympijská touha, patří: 

2002 - První vydání časopisu Nohejbal. 2004 - Zařazení nohejbalu do programu 

mezinárodní olympiády mládeže Kalokagatia v Trnavě. 2005 - Den česko-slovenského 

nohejbalu v Praze, vč. projekce první verze TV dokumentu Nohejbal olympijský. 

Projekce první verze dokumentu Nohejbal olympijský na mezinárodním festivalu 

Golden Beggar v Košicích. 2006 - Vznik Memoriálu Josefa Bicana v Praze. 2007 - 

Projekce druhé verze TV dokumentu Nohejbal olympijský na mezinárodním 

festivalu Sport Movies & TV v Miláně (Česká nohejbalová asociace, 2005, [online]). 

Pro účely výzkumných úkolů v oblasti nohejbalového hnutí byla vytvořena 

Expertní skupina ČNS, sestavená z odborníků na problematiku sportovní a sportovního 
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managementu, kteří dále spolupracují s tělovýchovnými VŠ (Palestra, FTVS) a dalšími 

subjekty. Cílem skupiny je připravovat odborné podklady pro tvorbu koncepce řízení 

ČNS, stanovovat základní strategické cíle, odstraňovat neefektivní řídící metody a 

provádět výzkumné úkoly ve vybraných oblastech (Česká nohejbalová asociace, 2005, 

[online]). 

Jednotlivé etapy: 1. Pilotní studie stavu s návrhem strategických cílů pro rozvoj 

nohejbalu (základní analýza obecně mapující nohejbalové hnutí po stádiu stagnace), 2. 

Zájem o nohejbal v konkurenci ostatních sportů (cílem je zmapovat možnosti a 

potenciál nohejbalu v porovnání s ostatními sporty), 3. Nohejbalové soutěže (Cílem je 

zanalyzovat dosavadní model soutěží v hracím roce, zejména z pohledu jejich 

termínového rozložení, používaných hracích systémů, kvality a kvantity), 4. 

Nohejbalová pravidla (cílem je analýza stávajících pravidel z pohledu podoby s pravidly 

blízkých kolektivních sportů, z pohledu jednotnosti s mezinárodními pravidly. Dále 

zanalyzování potenciálu a atraktivity jednotlivých herních disciplín a druhů hry), 5. 

Trenéři a rozhodčí v nohejbale (cílem je zanalyzovat stávající kvalitu a kvantitu trenérů 

v soutěžích a navrhnout metodiku jejich vzdělávání), (Hedrlín a kol., 2005, [online]). 
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3.  CÍLE, ÚKOLY A METODOLOGIE PRÁCE 

3.1  Cíl práce 

Zjištění struktury kritérií, požadavků a pravidel pro začlenění nohejbalu do 

programu letních olympijských her. 

3.2  Úkoly práce 

 Literární rešerše dané problematiky (sportovní hra nohejbal, olympijské hry, 

Mezinárodní olympijský výběr) a stanovení výzkumného problému. 

 Stanovení metod pro sběr dat. 

 Sběr dat a jejich interpretace v rámci deskriptivně analytické části práce. 

3.3  Metodologie práce 

3.3.1  Design práce 

Práce je řešena jako teoretický výzkum s deskriptivně analytickým charakterem.  

3.3.2  Metody sběru dat 

Primární metodou sběru dat bude literární rešerše. Zejména se bude jednat o 

rešerši monografií, odborných a recenzovaných periodik. Metoda rozhovoru bude 

použita k dalšímu sběru dat mapujících aktuální problematiku tématu. Rozhovory budou 

provedeny s vybranými členy (n=3) českého svazu nohejbalu (ČSN) a mezinárodní 

nohejbalové unie (UNIF). Z pohledu typologie rozhovoru půjde o dyadický, částečně 

strukturovaný/nestrukturovaný rozhovor (Ferjenčík, 2009). Pro získání aktuálních 

informací bude v rámci rozhovoru osloven prezident ČSN Kamil Kleník a dále pak 

generální sekretářka UNIF Zuzana Viňanská.  
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4.  DESKRIPTIVNĚ ANALYTICKÁ ČÁST 

4.1 Historie nohejbalu 

Nohejbal je původním českým sportem, v posledních letech si razí cestu do 

společenství mezinárodně uznávaných sportovních odvětví. V roce 1991 se Český 

nohejbalový svaz dostává do členství mezinárodní football tennisové asociace IFTA. To 

zapříčiní, že od roku 1991 se pořádá Mistrovství Evropy a od roku 1994 Mistrovství 

světa. Na významu nabývá i Pohár mistrů evropských zemí založený v roce 1995. Již od 

začátku v těchto mezinárodních soutěžích nechybí české zastoupení, které svými 

výsledky dokazuje, že jsme světovou velmocí. 

Než se však začaly uskutečňovat první mezinárodní soutěže, měl nohejbal již za 

sebou desítky let své existence a bohaté historie, která se psala v československém státě. 

Nohejbal má v Čechách dlouholetou tradici a dá se i říct, že nohejbal je českým 

národním sportem.  

V Československé republice to vše začalo, zde se zrodil nápad hrát fotbalovým 

míčem přes síť. Cesta k dnešní podobě sportu je však dlouhá, a současných zhruba 360 

oddílů s více než sedmi tisíci registrovanými hráči a dalšími desetitisíci 

neregistrovanými hráči, je lemována úsilím mnoha nadšenců a obětavců (Pavlík, 

Maršálek, 2003), (Pavlík, Maršálek, 2010).   

4.1.1  Jak šel čas  

Průkopnickými léty jsou rok 1922 – 1941, tato doba je dobou úplných 

nohejbalových začátků, utvářením samotného hracího systému, pravidel a také snahou o 

sjednocení. 
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Obr. č. 1 Úplné začátky alu 

Rok 1922 je tedy oficiálně brán jako vznik nohejbalu na československé půdě. 

Hráči fotbalového klubu Slavia Praha hrají na Letné pro oddech od fotbalu modifikační 

hru „fotbal přes provaz“. Oddělení hřišť od sebe zhotovovali skládáním laviček na sebe, 

později provazem a ve finální podobě je síť. „Hra slučuje prvky fotbalu (míč, kopy, hra 

hlavou), tenisu (výška sítě, jeden dopad míče) a volejbalu (síť, jeden dotek míče, tři 

doteky celkem)“ (Český nohejbalový svaz, [online]). Ovšem od roku 1926 do 1936 

nohejbal upadá, není o něm nikde ani zmínky. Obnova hry je zaznamenána až od již 

zmiňovaného roku 1936, kdy v Praze na podolských Žlutých lázních hraje parta 

místních s oblibou fotbal. Ovšem když se tato skupina nesejde v plném počtu, vymýšlí 

alternativu pro kolektivní hru, a tak se věnují kopání míče z jedné strany na druhou, bez 

jakýchkoliv pravidel. Hra je vymezena pouze pomezními čarami. Mezi jmenovité 

zakladatele patří panové se jmény: Kožmín, Tauc, Sláma, Háša, Kubát, Kalina, Mašek, 

Engl a Houra. Za autora názvu nohejbal je považován Josef Kožmín, který jej odvodil 

od slova volejbal (Český nohejbalový svaz, [online]).   

Do hry se zapojují rozmanitě působící lidé, někteří hrají, protože hra není nijak 

zvlášť náročná na běh, jiní v ní vidí přípravu pro fotbalovou techniku. Nohejbal jako 

takový se stává v Praze oblíbeným. Na scénu tedy přicházejí turnaje, čas, kdy je třeba 

novou hru ukázat širší veřejnosti, rozšiřovat jej a popularizovat.  
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Obr. č. 2 Pozvánka na turnaj z roku 1944 

Mezi další významné roky pro nohejbal se také řadí rok 1944, kdy vychází 

pravidla nohejbalu. Autory jsou Borkovec a Kulhánek. Další propagací pro nohejbal 

hráči nachází na trampských osadách. V tomto roce se i poprvé objeví nohejbal na 

filmových plátnech jako záznam před vysíláním týdeníku Aktualita (Český nohejbalový 

svaz, [online]). 

V letech 1953 – 1961 vzniká Trampská liga, což je první, stále ještě neoficiální 

dlouhodobá soutěž družstev. Byla to soutěž jedné desítky družstev, která se hrála ve 

dvou skupinách se závěrečnými finálovými zápasy čtyř nejlepších. Utkání se skládalo 

ze tří zápasů dvojic a dvou zápasů trojic. Zápas se hraje na dva vítězné sety do deseti 

bodů, což platí dodnes. V roce 1961 zaniká Trampská liga a vznikají podoby názvů ligy 

v nynější době, tedy vzniká 1. a 2. liga, jsou odděleny výkonnostně. Zde se hraje ve 

dvou kolech a to každý s každým. Kolektivy některých osad přechází pod tělovýchovné 

jednoty a zakládají jednotlivé oddíly nohejbalu. 30. 10. 1961 je ustavena komise 

nohejbalu MV ČSTV Praha (Pavlík, Maršálek, 2010).  

V letech 1962 – 1970 se nohejbalu dostává konečně oficiálního uznání jako 

sportu, do této doby jím nebyl. Také vznikají oficiální soutěže. Rodí se první 

meziměstské a také mimo republikové kontakty. Úplným vrcholem této etapy 

neuspořádání Mistrovství ČSSR. Vychází také doplněná Pravidla nohejbalu a Hrací řád. 

V roce 1966 probíhá dotazníková akce po celé republice s účelem zjištění výskytu 

nohejbalu. Ohlasy přišly z okresů Plzeň, Ostrava, Příbram, Náchod, Přerov, České 

Budějovice, Havlíčkův Brod, Rakovník, Jičín, Děčín, Hradec Králové, Liberec, 

Jablonec, Brno, Tábor, Frýdek – Místek, Strakonice, Ústí nad Labem. 

Mezi roky 1971 a 1986 nohejbal již expanduje do míst po celé zemi. 29. 5. 1971 

je v Praze ustaven Český nohejbalový svaz. Spravuje celkem 103 oddílů se 1 295 členy. 
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Probíhá školení trenérů 3. třídy. Založeno Mistrovství ČSR (zároveň ČSSR) mužů 

dvojic, hraje se v Českých Budějovicích. Rok 1972 přináší zavádění hráčské registrace, 

je také vydán nový hrací řád. A v neposlední řadě vznik první celorepublikové 

dlouhodobé ligové soutěže – Národní ligy ČSR. 

 

Obr. č. 3 Technický posun ve hře 

V roce 1973 se koná první konference ČNS, schází se zde zástupců 16 okresních 

nebo městských svazů, které čítají 2 220 členů ve175 oddílech. Zároveň vzniká 

dorostenecká liga, kterou hraje 12 družstev. V tomto roce je také poprvé vyhlášena 

anketa Nohejbalista roku. 1976 nohejbal byl zařazen mezi preferovaná sportovní 

odvětví ROH. Byly vydávány učební texty pro školení trenérů, metodický dopis 

obranné kombinace a vyroben film „Nový sport – nohejbal“ (Kubátová, 2012; Český 

nohejbalový svaz, [online]). 

Konečně v letech 1987 – 1992 nohejbal objevil svět a svět objevil nohejbal. 

Právě rok 1987 je rokem, kdy vznikla mezinárodní organizace IFTA. Zástupci této 

organizace se účastní Mistrovství ČSR v Dobříši a jsou překvapeni vysokou sportovní a 

organizační úrovní akce. Dále v tomto roce proběhnou změny v pravidlech a soutěžním 

řádu. V roce 1989 ČSSR získává členství do mezinárodní organizace IFTA. Mezi 

ostatní členské státy patřilo Švýcarsko, NSR, Rumunsko, Itálii, Anglii a Řecko. 

Reprezentační výběr se účastní mezinárodního turnaje ve Švýcarsku. Hráči se účastní i 

dalších turnajů ve Švýcarsku (Meiringen), SSSR (Leningrad) a Maďarsku. Český 

nohejbalový svaz a Slovenská fotbal-tenisová asociace podepisují na zasedáních v Praze 

a Bratislavě smlouvu o vzniku Československé nohejbal – fotbal-tenisové federace 

ČSFTNF jako právního nástupce Svazu nohejbalu ČSTV. Oba svazy v ní mají paritní 

zastoupení. Žádost o potvrzení členství v IFTA pod novým názvem ČSFR. Školení 
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trenérů 2. třídy pod vedením učitelů TŠ. Základna údajně čítá zhruba 500 oddílů 

s 10 000 členy. ČSFTNF ruší registrační průkazy, soutěže se hrají pouze na soupisku a 

občanské průkazy. V roce 1991 se koná první Mistrovství Evropy trojic ve švýcarském 

Meiringenu, dvojic v maďarském Szolnoku a jednotlivců v maďarském Kaposváru, 

hraje se vždy dle pravidel pořádající země vždy ovšem na jeden dopad. Také vzniká 

reorganizace ligových soutěží, vzniká společná Federální liga ČSFR. Řídícím orgánem 

ligy je ČSFTNF. Druhou nejvyšší soutěží na našem území je Národní liga ČR. V roce 

1992 ČSFR rozdělena na dva státy, ČSFTNF ukončuje svou činnost. Česká republika 

žádá o členství v IFTA  (Český nohejbalový svaz, [online]). 

V letech 1993 – 2002 jsou roky plné mezinárodních soutěží. Ovšem konkurenční 

státy nedosahují takových kvalit jako hráči z českých a slovenských řad, a tak největším 

úspěchem jsou výhry na domácích soutěžích. Probíhá také reorganizace ligových 

soutěží, se vznikem samostatného státu končí Federální liga a vzniká 1. liga a dvě 

skupiny 2. ligy mužů ČR. V roce 1993 se také poprvé koná neoficiální Mistrovství 

republiky žen, o rok později už je Mistrovství oficiální. V roce 1997 se koná „zkušební“ 

ročník ligy žen o rok později probíhá reorganizace soutěží mužů, hrají se tři mužské 

ligové soutěže, nejvyšší Extraliga dále 1. liga a dvě skupiny 2. ligy. Rok 2000 přináší 

novinky na straně ČR, neboť poprvé pořádáme Mistrovství světa v Prostějově. Dále se 

koná první Mistrovství světa juniorů a žen v Košicích (Pavlík, Maršálek, 2003; Pavlík, 

Maršálek, 2010; Český nohejbalový svaz, 2012, [online]). 
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4.2  Obecný popis sportu 

Nohejbal je síťová sportovní hra, která se v některých zemích hraje pod názvem 

fotball tennis, futnet. U zrodu této hry stáli fotbalisté, nohejbalové počátky byly nejprve 

ve formě fotbalového tréninku. Nejčastěji využívané se staly volejbalové kurty, na 

kterých bylo možno natáhnout síť, či provaz. Z uvedeného vyplývá, že nohejbal je 

určité symbióza volejbalu, kopané a tenisu.  

U zrodu nohejbalu stála tři sportovní odvětví fotbal, volejbal a tenis. Tyto tři 

sportovní odvětví se vzájemně prolínají a tvoří nohejbal. Z fotbalu nohejbal převzal 

míč, hru hlavou, částečně techniku a zákaz hry rukou, z tenisu je to pak dále možnost 

dopadu míče na vlastní polovině hřiště při příjmu podání, výšku sítě a také odvozený 

název v cizích zemích. Nejvíce prvků je však vzatých z volejbalu (povrchy a rozměry 

hřiště, síť, jeden dotek míče jedním hráčem, maximálně tři doteky míče jedním 

mužstvem za sebou, blokování). Ani terminologie a metodika nohejbalu není tak 

vzdálená volejbalu (Pavlík, Maršálek, 2010). 

V současnosti můžeme nohejbal charakterizovat jako míčovou hru družstev (mužů, 

žen, mládežnických kategorií), při které se míč dopravuje přes síť na druhou stranu 

nejčastěji nohou nebo hlavou. Cílem těchto družstev je především prokázat větší 

technickou a taktickou připravenost a dosáhnout tak vítězství ziskem stanoveného počtu 

bodů.  

Nohejbal je velmi specifický tím, že se v něm prolínají prvky kolektivního a 

individuálního sportu, neboť se nohejbal hraje jako utkání dvojic, trojic a nejnovější 

disciplínou je hra jednotlivců, tzn. singl. Každá z těchto disciplín se od sebe odlišuje 

požadavky na herní dovednosti hráčů a nezanedbatelnou roli sehrávají také psychické 

vlastnosti hráčů a možnosti vzájemné komunikace na hřišti. Na druhé straně jsou zde 

schopnosti a dovednosti jednotlivých hráčů, které jsou nutné ve všech disciplínách, a to 

především vysoká úroveň rychlostních a obratnostních schopností, dynamická síla 

dolních končetin, dostatečná lokomoční pohyblivost a taktické myšlení (Pavlík, 

Maršálek, 2003). 

Začátkem hry nohejbal je kopnutí do míče z prostoru za zadní čárou. Míč musí 

při tomto podání proletět nad sítí a dopadnout do soupeřova pole podání. Při hře dvojic 
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nebo trojic většinou hráč, který přijímá soupeřovo podání, přihrává tento míč 

spoluhráči, který má dvě možnosti útočit, nebo nahrát spoluhráči na postupný útok. 

Podle Pavlíka a Maršálka 2010, ve hře dvojic i trojic mají hráči k dispozici tři 

doteky, ale žádný hráč se nesmí dotknout míče, či ho odehrát dvakrát za sebou. Během 

hry mohou hráči přesahovat nohou nad sítí na straně soupeře, ale dotek sítě nohou, nebo 

jinou částí těla, je hodnocen jako porušení pravidel. Hráče označujeme podle toho jakou 

funkci v daném družstvu plní a to na blokaře, polaře, nahrávače a smečaře. Hra dvojic je 

svým pojetím hodně podobná hře beach volejbalu (plážovému volejbalu). V této 

disciplíně se uplatní především univerzální hráči s útočným zaměřením, avšak také 

komplexně vybavení velmi dobrou kopací technikou a s vysokou úrovní rychlostních a 

obratnostních schopností. 

Hra dvojic lze charakterizovat univerzálností jednotlivých hráčů, tak to pro hru 

trojic je spíše typická určitá specializace jednotlivých hráčů. Hráči v trojicích mají 

vymezené určité činnosti, které se cyklicky opakují. Dále je ve hře trojic také důležitým 

faktorem vědomá spolupráce všech hráčů a z ní pramenící sehranost týmu při plnění 

obranných i útočných kombinací. V tomto směru se hra nohejbalu podobá klasické 

šestkové hře volejbalu. Oproti hře dvojic se klade větší důraz na hru v obraně. Tyto 

skutečnosti také mění hru trojic na divácky atraktivnější, neboť údery musí být složitě 

umisťované a promyšlené pro zisk bodu (Nohejbal, 2014, [online]).  

Hru jednotlivců neboli singl klade zejména důraz na podání, přirovnáváme jej 

tedy spíše k tenisu nebo stolnímu tenisu. Při hře singl je hřiště zkrácené o 5,1m, hráč má 

podle pravidel povolený jeden dopad míče na vlastní polovině hřiště a dva doteky míče. 

„Spojením prvního doteku (vlastní přihrávky) s druhým dotekem (vlastním útokem) 

vytváří hráč herní kombinaci, která je v individuálních sportech ojedinělá, proto patří 

také singl mezi náročné sportovní disciplíny“ (Pavlík, Maršálek, 2003; Pavlík, 

Maršálek, 2010). 

 

4.2.1  Zařízení a vybavení  

4.2.1.1  Herní prostor 

Herní prostor zahrnuje: Hřiště, volnou plochu a volný herní prostor. 
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Hřiště a volná plocha spolu tvoří hrací plochu (Česká nohejbalová asociace, 

2005, [online]). 

 

Obr. č. 4 Venkovní hrací plocha a volný herní prostor 

4.2.1.2  Rozměry hřiště  

Hřiště je obdélník o rozměrech (povolená odchylka ± 0,1 m): 

a) 18 x 9 m pro dvojice a trojice, Rozpis soutěže může povolit šířku 8,2 m  

b) 13 x 9 m pro jednotlivce, Rozpis soutěže může povolit šířku 8,2 m  

Hřiště je rozděleno sítí na dvě shodná herní pole (Česká nohejbalová asociace, 

2005, [online]). 

4.2.1.3  Volný herní prostor  

Volný herní prostor je prostor nad hrací plochou, který je bez jakýchkoliv překážek, 

pokud rozpis soutěže tuto podmínku neupřesní. Volný herní prostor je vysoký 

minimálně: 

a) 7 m od povrchu hrací plochy pro venkovní hrací plochu  

b) 6 m od povrchu hrací plochy pro vnitřní hrací plochu, pokud Rozpis soutěže 

nestanoví jinak  
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4.2.1.4  Povrch hrací plochy  

Povrch hrací plochy musí být jednotný (s výjimkou čar a čárových značek), 

nesmí být kluzký, bořivý či prašný. Přípustné materiály na vrchní vrstvu: antuka, písek, 

hlína bez kamenů, obvyklé umělé povrchy. Nepřípustné materiály pro vrchní vrstvu: 

beton, kámen, dlažba, asfalt, tráva, škvára, struska a podobně (Český nohejbalový svaz, 

[online]). 

Podle Českého nohejbalového svazu 2012 je povolená odchylka hrací plochy od 

vodorovné roviny 1:100. Je povolena nerovnost (s výjimkou čar a čárových značek) s 

plynulým přechodem nejvýše 2 cm. 

4.2.1.5  Čáry a čárové značky  

Všechny čáry jsou 5 cm (povolená odchylka ± 1 cm) široké. Je povolena výška 

nejvýše 2 mm nad povrch hrací plochy u nesypaných materiálů, nejvýše 4 mm u 

sypaných materiálů. Jejich barva musí být rozdílná od povrchu hrací plochy. Přípustné 

materiály pro čáry: jemné sypké hmoty, nátěrové barvy, umělé ohebné hmoty bez 

vyčnívajících prvků nad povrch čáry. Všechny čáry jsou součástí herního pole, vyjma 

čáry vymezující volnou plochu okolo hřiště. K vyznačení konců jednotlivých čar mohou 

být použity čárové značky. Přípustné materiály čárových značek: snadno ohebná umělá 

nebo přírodní vlákna do průměru 2 mm (Pavlík, Maršálek, 2010). 

4.2.1.6  Čáry vymezující hřiště  

Hřiště je vymezeno dvěma postranními a dvěma zadními čárami. Jak postranní, 

tak zadní čáry jsou vyznačeny uvnitř rozměrů hřiště. Středová čára je rovno běžná s 

čarami postranními, rozděluje hřiště na dvě stejné poloviny (pro hru jednotlivců). Čáry 

podání jsou realizovány při hře dvojic a trojic rovnoběžkami se zadními čárami 

vyznačenými ve vzdálenosti 2,55 m (povolená odchylka ± 0,05 m) od zadních čar. U 

jednotlivců čáry vymezující hřiště (Pavlík, Maršálek, 2010). 

4.2.1.7  Pole podání a pole zahájení 

Pole podání je u jednotlivců jedna polovina herního pole (levá nebo pravá z 

pohledu podávajícího). U dvojic a trojic část herního pole omezená čárou podání, 

postranními čarami a sítí. 

Pole zahájení je u jednotlivců prostor za vlastním herním polem omezený 

vnějším okrajem zadní čáry a myšleným prodloužením středové čáry a postranní čáry. 
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U dvojic a trojic prostor za vlastním herním polem omezený vnějším okrajem zadní 

čáry a myšleným prodloužením postranních čar (Pavlík, Maršálek 2003). 

4.2.2  Ostatní vybavení  

Podle Pavlíka, Maršálka 2010, jako další nemyslitelně nepostradatelnou součástí 

jsou sloupky na upevnění sítě, musí být vzdáleny od postranních čar nejméně 0,5 m. 

Větší vzdálenost není doporučena, neboť zde dochází  květšímu průtahu sítě, nebo 

problémy s podpěrnými tyčemi. Pod pojmem sloupky jsou myšlené do země pevně 

zapuštěné ocelové trubky, na kterých jsou povětšinou nasazené objímky s háčky nebo 

navařené úchytky pro vypnutí sítě. Ocelové tyče sloužící jako podpěrné sloupky mají 

cca 2 cm průměr a 110 cm vysoké s drážkou pro ocelové lanko sítě. 

Sítí se ve hře rozumí pouze ta její část, která je zavěšena mezi herními poli, tj. 

napjatá část mezi podpěrnými tyčemi. Horní okraj sítě je opatřen páskou kryjící 

napínací lano. Svislice nad průsečíky postranních čar se sítí je vyznačena podpěrnými 

tyčemi, které jsou součástí sítě. Vzdálenost horního okraje sítě od povrchu hřiště po celé 

jeho šířce je:100 cm (povolená odchylka ± 2 cm) pro kategorii mladšího žactva110 cm 

(povolená odchylka ± 2 cm) pro ostatní věkové kategorie (Český nohejbalový svaz, 

[online]). 

Vzdálenost dolního okraje sítě od povrchu hřiště je nejvýše 20 cm. Materiál sítě 

je měkká nekovová tkanina. 

Nohejbal se také neobejde bez herního míče. Hraje se lepeným míčem z přírodní 

nebo umělé kůže, který je schválený ČNS. Všechny míče použité v utkání musí být 

jednotné, pokud se týká jejich typu, barvy a nahuštěním. Ve všech soutěžích musí být 

používány dva míče pro zajištění plynulosti hry (Český nohejbalový svaz, [online]). 
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Obr. č. 5 Nohejbalový míč Gala 

V soutěžích jsou mezi nepostradatelnými zařazeny i lavičky pro družstva, které 

musí být umístěny mimo volnou plochu, max. však 5 metrů od volné plochy. Obě 

družstva musí mít stejné podmínky, co se týká vzdálenosti k hřišti, zastínění proti 

povětrnostním vlivům, rušením nevhodně umístěným ozvučením areálu, případně vlivu 

diváků (Český nohejbalový svaz, [online]). 

 Obuv je nedílnou součástí nohejbalu. Pro nohejbal je obuv požadována 

především měkká, ohebná, vždy s hladkou nepřečnívající podrážkou bez kotníků. Pokud 

hráč není opatřen takovouto obuví, nemůže být připuštěn ke hře. Po dlouhou dobu, byli 

pro tuto potřebu, používány klasické „botasky“, a to v provedení jak sálovém tak 

venkovním. Ovšem uvolnění trhu se v poslední době rozšířilo obutí i od zahraničních 

výrobců, přesto však má tradiční český výrobce nejširší zastoupení. Ovšem obecně 

platí, že pro hráče s převahou silových útočných činností (silový smečař – blokař) je 

vhodná pevnější obuv. Pro hráče, jehož post je převážně obranný, tedy je to polař – 

nahrávač s převahou technických útočných činností nebo s kombinovanými činnostmi 

(smečař – polař, blokař – nahrávač) je vhodnější obuv měkčí a již „prošlápnutá“ (Český 

nohejbalový svaz, [online]). 
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Obr. č. 6 Nohejbalová klasická obuv „botaska“ 

Oblečení je zajisté také nedílnou součástí pro nohejbal jako soutěžní sport, tudíž 

zde jsou pravidla. Hráči hrající ve stejném družstvu musí být při hře oblečeni do 

jednoho sportovního úboru, za úbor jsou považovány tričko, trenýrky, tepláková 

souprava aj., označení na tomto oblečení musí být zřetelně viditelné, označení je 

provedeno čísly od 1 – 99. Pokud tomu tak není, rozhodčí je zvláště u vyšších soutěží 

povinen, nepřipustit hráče ke hře (Český nohejbalový svaz, [online]). 

 

Obr. č. 7 Sjednocený dres české reprezentace na MS v Brandýse nad Labem
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4.3  Pravidla nohejbalu  

4.3.1  Historický vývoj pravidel 

V letech, kdy nohejbal vznikl, neexistovala žádná pravidla. Hrálo se živelně, bez 

jakéhokoliv omezení či vymezení čarami, nebyl zde žádný systém hodnocení. První 

doložená pravidla dokazují, že mezinárodní název nohejbal není novinkou z dob 

založení nohejbalové asociace IFTA, ale je původní, český. V těchto pravidlech je ještě 

uváděn pod názvem football tennis. Nohejbal tedy vznikl zkombinováním tří míčových 

sportů – fotbalu, tenisu a volejbalu dvojic (odbíjené), první pravidla byla sestavena 

pouze pro kategorii dvojic. Byly dány rozměry hřiště, a tedy hrálo se na 9 x 18 m, 

rozměry byly stejné jako na odbíjenou. Herní prostor nebyl nijak definován, byl pouze 

stanoven rozměr 10 x 19 m, ve kterém se nesměli nacházet diváci. Čára podání byla 

zhruba ve vzdálenosti 5 metrů od sítě, síť byla vysoká 90 cm. V tuto dobu nebyly 

používány žádné podpěrné tyče, které napínají síť. Později se sloupky (podpěrné tyče) 

převzaly od fotbalistů – břevna. Dále se z fotbalu převzalo losování o držení míče, 

stranu a také hra tělem kromě rukou. Tenis má v nohejbalu zastoupení především 

v podání. První podání se při doteku sítě opakovalo, druhé však nikoliv. Z odbíjené se 

v nohejbalu promítlo blokování, zákaz doteku sítě a střídání hráčů na podání při jeho 

změně (Český nohejbalový svaz, 2012, [online]). 

První oficiální pravidla byla vydána v roce 1944, autory byli Dr. Zdeněk 

Borkovec a Karel Kulhánek. V roce 1970 vydalo nakladatelství Olympia brožurku 

s názvem Učební texty nohejbalu, která obsahuje tematické celky věnované historii, 

technice, taktice a pravidlům nohejbalu. První tři celky psané v této brožuře sepsal 

Václav Kovanda, pravidla zpracoval Břetislav Pták. V roce 1978 byla nohejbalová 

pravidla poupravena a vydána znovu. Ve vývoji pravidel byl největší převrat při snaze 

začleňování nohejbalu do mezinárodních struktur. Nejprve proběhla spousta 

kompromisů. Z našich pravidel byla po jednání s mezinárodní organizací IFTA převzata 

výška sítě, z ostatních pravidel snížení počtu dopadů ze tří na jeden, a také používání 

jiného míče. Po změnách se nohejbalová mezinárodní scéna stala obtížnější a 

náročnější, úroveň sportu klesla. Rok 2001 byl rokem, kdy došlo k úplnému sjednocení 

pravidel ve všech ligových soutěžích s pravidly mezinárodními (Nohejbal, 2014, 

[online]). 
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Mezi nejvýznamnější změny v historii pravidel nohejbalu patří: změna výšky 

sítě, změna typu míče, změna velikosti herního prostoru, změna počtu dopadů míče, 

zákaz dopadu míče mimo herní prostor, změna velikosti pole podání, změna počtu 

náhradníků a změna způsobu počítání.  

4.3.2 Struktura hry 

Utkáním rozumíme střetnutí družstev (soustavu zápasů mezi družstvy). Počet a 

složení zápasů v utkání určuje již daný rozpis zápasů. Zápas znamená střetnutí 

jednotlivců, dvojic či trojic na určený počet setů nebo určený počet vítězných setů a 

vítězem se stává strana, která vyhrála určený počet setů (při hře na počet vítězných 

setů), nebo vyhrála více setů (při hře na počet vítězných setů). 

V nohejbale se může uskutečnit střetnutí jednotlivců (singl), dvojic (dvojky), 

trojic (trojky) a družstev. Dvojici mohou tvořit 3 hráči, dva hrající a jeden je připraven 

na střídání. Trojici může tvořit 5 hráčů, tři hrají a dva jsou připraveni na střídání. 

Střídat lze pouze po přerušení hry. V každém setu se může střídat dvakrát. Je možné 

střídat jednoho nebo dva hráče najednou. Počet nevyužitých střídání se nepřevádí do 

dalšího setu. Při hře jednotlivců není střídání povoleno 

Bodu dosáhne jednotlivec, dvojice nebo trojice tehdy, když hráč zahraje 

v rozporu s pravidly (rozhodčím je odpískána chyba ve hře). Ta strana, která získala 

bod, pokračuje podáním. Set je dílčí část zápasu, která končí, získá-li jeden ze soupeřů 

10 bodů. Set vyhrává ta strana, která jako první získala určený počet bodů (Pavlík, 

Maršálek, 2003). 

Před zápasem nebo utkáním na pokyn rozhodčího nastoupí obě družstva proti 

sobě podél zadních čar hřiště a navzájem se pozdraví. Následuje losování, které se 

provádí před započetím prvního setu každého zápasu. Kapitán družstva, který vyhraje, 

zvolí buď stranu, nebo si ponechá balon. Kapitán družstva, které nevyhrálo, určí 

zbývající možnost. Nastane-li třetí set, tak má výhodu volby zástupce strany (kapitán), 

která měla při předešlých setech větší počet nasbíraných bodů oproti soupeřovi. Třetí set 

se hraje od stavu 5:5 na body. Je-li rozdíl stejný, rozhodne los. V ostatních setech se 

zahajovací podání a strany hřiště pravidelně střídají. Po ukončení zápasu či utkání se 

obě družstva shromáždí po obou stranách sítě a pozdraví se podáním ruky (Nohejbal, 

2014, [online]).  
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Trenér nebo kapitán družstva může při hře dvojic a trojic jednou, při hře 

jednotlivců dvakrát, v každém setu požádat rozhodčího o oddechový čas, který je 

vyměřen na maximálně 30s. Nevyužitý oddechový čas se nepřevádí do následujícího 

setu. Stane-li se při hře zranění či jiná okolnost, rozhodčí zápasu má právo na 

oddechový čas dle svého uvážení (Nohejbal, 2014, [online]). 

4.3.3  Definice hry  

Hra je zahájena dopadem do vlastního pole nebo dotekem vlastního hráče 

s míčem, pokračuje snahou dopravit míč dovoleným způsobem do soupeřova pole a 

končí dotekem míče se soupeřovým polem nebo soupeřovým hráčem, čímž začíná hra 

soupeřova. Vlastní akce taktéž končí dopadem míče mimo herní pole, nebo když se 

kterýkoliv hráč dopustí chybné herní činnosti. Míč je ve hře od okamžiku, kdy se ho 

dotkne noha podávajícího hráče, až do okamžiku, kdy již nemůže být zásahem žádného 

hráče vrácen do hry, tím se míč dostává mimo hru (Nohejbal, 2014, [online]).  

4.3.4  Řízení zápasu a utkání  

Mezi základní povinnosti rozhodčích před zahájením hry je zkontrolovat 

připravenost družstva ke hře. Především je důležité mít vyznačené hřiště a herní prostor 

čarami, správné upnutí sítě, předepsanou kvalitu míčů a také mít připravené ukazatele 

stavu zápasu. Rozhodčí rozhodují, zda je prostředí, počasí způsobilé ke hře, zda je 

dostatečná viditelnost a to v průběhu, ale především před zahájením zápasu. Rozhodčí 

také před každým zápasem dávají pokyn k nástupu na hřiště, provádí losování a 

následně dávají pokyn k provedení prvního podání, ovšem hru mohou také přerušit. 

Rozhodčí dále také posuzují chyby ve hře a následně určují, která strana získala bod, 

nařizují nový bod v případě, že jsou neshody v posouzení chyby, kontrolují a obsluhují 

ukazatele stavu, v případě potřeby zařizují úpravu hřiště, čar, sítě, úborů hráčů, posuzují 

chování hráčů, ale i ostatních hostů na tribuně a podle potřeb udělují příslušný postih, 

povolují a kontrolují střídání hráčů, pokaždé tuto změnu zapíší do zápisu o zápase 

pomyslnou čarou. Dále rozhodčí dávají pokyny píšťalkou a vždy pokyn spojí s oficiálně 

známým znamením, mají pravomoc přerušit hru (Nohejbal, 2014, [online]). 

4.3.5  Herní činnost  

Dotyk hráče s míčem je povoleno jakoukoliv částí těla kromě rukou (paže od 

ramene po konečky prstů). Pokud se hráč dotkne míče rukou, je to chybná herní činnost, 

tedy bod pro soupeře. 
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„Mezi povolenou herní činnost se bere při hře dvojic či trojic provedou hráči akci 

jedním, dvěma nebo třemi dotyky míče střídavě tak, že mezi jednotlivými dotyky může 

míč dopadnout na zem v herním poli maximálně jednou. Mezidopad není, s výjimkou 

přijmu podání. Při jedné akci dvojic či trojic může míč dopadnout na zem nejvýše 

dvakrát, při hře jednotlivců jednou. Rozpis soutěže může určit jiný počet povolených 

dopadů míče na zem“ (Pavlík, Maršálek, 2010). Mezi chybnou herní činnost patří druhý 

dopad míče při hře jednotlivců a třetí dopad při hře dvojic a trojic. Také dva dopady za 

sebou či válení míče po zemi jsou počítány jako chybnou herní činností, která je 

trestána bodem pro soupeře (Pavlík, Maršálek, 2010). 

Podle Nohejbalu, 2014, [online], je střídání dotyku s míčem se vyznačuje tím, že 

tentýž hráč se smí znovu dotknout míče jen po doteku spoluhráče nebo po odrazu ze 

soupeřova pole. Ovšem ve hře jednotlivců se hráč smí dotknout dvakrát za sebou. Bod 

pro soupeře nastane tehdy, pokud se hráč dotkne dvakrát po sobě míče po dopadu na 

zem nebo bezprostředně za sebou. 

Při útočném zahrání míče musí být míč zahrán do soupeřova pole jen přímým 

dotekem hráče, nikoliv odrazem od země, hráč se dotkne míče odraženého od 

soupeřova pole. 

Při střídání dotyků s míčem se smí hráč znovu dotknout míče jen po doteku 

jiného hráče nebo po odrazu míče od soupeřova pole. Ovšem ve hře jednotlivců se hráč 

balonu smí dotknout dvakrát za sebou. Mezi chybnou herní činnost se počítá dva dotyky 

téhož hráče s míčem bezprostředně po sobě s mezidopadem míče na vlastní polovinu 

herního pole (ovšem nepočítáme hru jednotlivců). 

Útočné zahrání míče se počítá v tu chvíli, kdy je míč zahrán do soupeřova pole 

přímým dotekem hráče, nikoliv odrazem od země. Mezi další povolenou herní útočnou 

činnost patří dotyk míče odraženého od soupeřova pole. Naopak mezi chybné herní 

činnosti patří zahrání míče do soupeřova pole odrazem od země. A také, když se hráč 

dotkne míče odraženého od soupeřova pole rukou. 

Současný dotyk protihráčů je povolen v situaci padne-li po současném dotyku 

protihráčů míč do hřiště, hra pokračuje jako po dotyku protihráče, současný dotyk tak 

anuluje předchozí akci. Chybná herní činnost při současném dotyku nastává v momentě, 

padne-li po současném dotyku protihráčů míč jinam než do herního pole, nařídí 

rozhodčí nový míč (Nohejbal, 2014, [online]).  
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Přesahování přes síť je situace, která se povoluje, je-li míč při hře v soupeřově 

polovině herního prostoru, může hráč přesahovat kteroukoliv částí těla nad soupeřovo 

pole. Lze také bránit soupeři ve hře blokem nebo zahrát míč lze nad soupeřovou 

polovinou herního prostoru kdekoliv, ale hráč se při tomu musí dotýkat svého herního 

pole, čímž se myslí hřiště. Chybnou herní činností se počítá, když hráč přesahuje 

některou částí těla nad soupeřovou polovinou herního prostoru a nestojí ve svém herním 

poli nebo se z něj při výskoku neodrazil či do něho nedopadl (Český nohejbalový svaz, 

2012, [online]). 

Dotyk hráče s cizími tělesy se započítává a je povolen, pokud se hráč při hře 

dotkne části sítě vně hřiště, upínajícího zařízení, či sloupků a jiných předmětů mimo 

hřiště a neovlivní tím chod hry. Chybným dotykem cizích těles se počítá, když se hráč 

dotkne sítě, podepřených tyčí nebo soupeřova pole, kromě situací, kdy na něj byla síť 

naražena míčem nebo soupeřem a vyjma dotyku soupeřova pole pod sítí, pokud to 

neovlivnilo hru, a to i tehdy, byl-li míč již mimo hru a hráč se sítě, tyče nebo soupeřova 

pole dotkl v důsledku dokončování pohybů v předchozí akci. Stává se tato chyba 

anulací pro všechny (i odpískané) soupeřovy chyby jiného druhu. Neplatí to v případě, 

že k dotyku sítě dojde po předchozím nedovoleném dotyku protihráčem a faulovaný 

hráč se v důsledku toho dotkne sítě, poté hráč dotykem získává výhodu (Nohejbal, 

2014, [online]). 

Dotyk míče se sítí se započítává v momentě, kdy se míč ve hře dotkne sítě a 

podpěrných tyčí, nepovažujeme to za mezidopad. Pokud do minimálního herního 

prostoru vnikne při hře cizí těleso nebo osoba a ovlivní tím hru, nařídí rozhodčí nový 

míč, ovšem způsobí-li dotyk míče se sítí nebo podpěrnými tyčemi porušení regulérnosti 

hry, nařídí rozhodčí nový míč. Nastane-li situace, kdy dojde k tomuto porušení hry po 

posledním povoleném doteku ve hře jednotlivců, dvojic či trojic nebo při podání a míč 

nepřešel do herního pole soupeře, bod získává soupeř. Mezi chybnou herní činnost při 

dotyku míče se sítí se počítá dotyk sítě za podpěrnými tyčemi mimo hřiště, upínajícího 

zařízení, sloupků nebo jiných cizích těles a osob i mimo herní prostor (Nohejbal, 2014, 

[online]). 

Podle Nohejbalu, 2014, dotyky protihráčů jsou povolené v akci, která je 

zaměřená na zasažení míče a může se při ní hráč nohou dotknout dolní části soupeřovy 

nohy. Pokud se jedná o souboj hlavou o míč, má hráč povoleno se dotknout protihráče 
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kdekoliv. Chyba nastává, pokud je dotyk úmyslný a také úmyslný i neúmyslný dotyk 

protihráče rukou, následuje bod protihráči. 

Zahrání míče přes síť je povoleno nad soupeřův herní prostor z vlastní poloviny 

horního prostoru nad vymezenou částí sítě. Bod pro soupeře nestává v momentě, když 

míč spadne do sítě a zůstane na polovině hráče, který kopal útočný úder, či když míč 

přelétne síť mimo vyměřený prostor síťovými kolíky. 

Dopad míče do soupeřova pole je povolen pouze do vymezeného prostoru pole, 

chyba nastává, pokud zahraný míč spadne mimo tento prostor. Chybou je počítán bod 

pro soupeře. 

Provedení podání je povoleno v provedení nohou z pole zahájení, aniž by se on 

sám nebo míč dotkl herního pole. Při správném podání míč dopadá do soupeřova pole 

podání, aniž by se dotkl jiného tělesa či osoby, kromě sítě nebo soupeře. Míč se smí 

dotknout sítě, takové podání se počítá. Chyba v podání nastává v momentě, když hráč 

provedl podání z prostoru mimo pole zahájení nebo se on sám nebo míč dotkl svého 

herního pole. Také když míč podání nedopadl do soupeřova podání či se při podání 

dotkl cizího tělesa, nebo osob nebo vlastního hráče. Poté obdrží bod soupeř (Nohejbal, 

2014, [online]).  

Odehrání míče z mimoherního prostoru je povolen, pokud hráč stojí alespoň 

jednou nohou v herním prostoru, nebo se při výskoku z herního prostoru odrazil. 

Chybnou herní činností je, pokud hráč stojí při odehrání míče mimo herní prostor, či se 

při odehrání míče při výskoku odrazil mimo herní prostor. 

Mrtvý míč je považován, zůstane-li míč mezi sítí a podpěrnou tyčí, případně 

zůstane-li míč uvězněný v síti, rozhodčí nařídí nový míč. Chybou a bodem pro soupeře 

pokud se míč stane mrtvým po posledním povoleném dotyku (Český nohejbalový svaz, 

2012, [online]). 

4.3.6  Herní činnost jednotlivce 

„Herní činnost jednotlivce jsou souhrnem pohybových úkonů, které hráči využívají 

při řešení vzniklých herních situací. Můžeme je sledovat z hlediska technického 

provedení, cíleného účelu je můžeme dělit na: HČJ plnící úkoly útoku, které souhrnně 

označujeme jako útočné, čímž je podání, nahrávka, zášlap a útočný úder a na HČJ 

plnící úkoly obrany, které označujeme jako obranné, čímž je blok a vybrání míče“ 

(Pavlík, Maršálek, 2010). 
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Nastávají i situace, kdy v určitých specifických herních činnostech mají některé 

plnit vedle svého hlavního převažujícího úkolu i úkol vedlejší. Např. blok jako obranná 

herní činnost se v některých momentech hry stává i činností útočnou vedoucí 

k přímému získání bodu. Tudíž je patrné, že dělení na obranné a útočné herní činnosti 

není zcela jednoznačné (Pavlík, Maršálek, 2010). 

4.3.6.1  Útočné herní činnosti jednotlivce 

Podání se v moderní formě nohejbalu používá jako útočná herní činnost 

jednotlivce, kterou se zahajuje každá rozehra. Postupem času se začaly uplatňovat různé 

druhy podání, technicky méně i více náročné. Podání především slouží k ztížení 

přihrávky soupeři a následně tak získat přímý či nepřímý bod. Podání může provádět 

kterýkoliv hráč na hřišti. Nejčastěji se používá rozehra přímým nártem, hráč musí vždy 

při podání stát za podávací čárou. Mezi používané techniky podání patří kopy vnějším a 

vnitřním nártem. „Vedle těchto základních technik existují ještě dva další způsoby 

provedení podání, které jsou shodné s dalšími HČJ. Jsou to: podání zahrané vnitřní 

stranou nohy, které se téměř shoduje s přihrávkou vnitřní straně nohy, a tzv. smečované 

podání, které je identické s razantním útočným úderem. Důležitým momentem je také 

spolupráce mezi hráči jednoho mužstva, kteří mohou ve hře trojic (dva), ve hře dvojic 

(jeden) stát v těsné blízkosti sítě a podle pokynů podávajícího mohou zabraňovat 

soupeři ve výhledu cloněním míče. Schéma 2 znázorňuje stíněné podání s cloněním 

hlavního smečaře, schéma 3 zobrazuje stíněné podání s cloněním přijímajícího hráče“ 

(Pavlík, Maršálek, 2003). 
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Obr. č. 8 Schéma1, Schéma 2 a Schéma 3 

Přihrávka, přihrávkou označujeme zpravidla zahrání snadno zpracovatelného 

míče letícího od soupeře (první dotek), záměrně usměrněného na některého spoluhráče 

k síti (nebo prostoru, kam se spoluhráč přemístí) tak, aby ten mohl míč buď nahrát na 

útočný úder, nebo sám útočný úder zahrát. Hráč tímto způsobem hraje míč buď při 

příjmu, nebo ve hře, když soupeř předtím zahrál míč do jeho poloviny hřiště. Nejčastější 

prováděná přihrávka je vnitřní stranou nohy a hlavou. Přihrávka hlavou je tou 

nejpřesnější a nejvyužívanější volbou při přijmu míče. Při přihrávce hlavou, kdy hráč 

stojí v mírném stoji rozkročném čelem proti směru letícího míče. Nohy jsou mírně 

pokrčeny a trup předkloněn (viz obr. č. 9). Přihrávka nohou je rozpoznatelná výhradně 

při postoji hráče, stojná noha je mírně pokrčená, kopající noha začíná pohyb nápřahem 

se současným vytáčením špičky nohy vně tak, aby její vnitřní strana byla kolmo 

k předpokládanému směru přihrávky. Přihrávka je prováděna vnitřní stranou nohy do 

zadní poloviny míče, který je v době doteku před stojnou nohou. Tímto pohybem a 

provedením si zajistíme, že se míč usměrní šikmo nahoru k síti. Mezi méně typické 

přihrávky patří přihrávky hrudníkem a břichem. Tyto přihrávky jsou méně přesné a jsou 

většinou využívány ve hře jednotlivců, neboť zpracování míče je v těsnosti u těla 

(Pavlík, Maršálek, 2010). 



35 

 

 

Obr. č. 9 Přihrávka hlavou 

Nahrávka je označovaná jako každé zahrání míče letícího od spoluhráče 

záměrně usměrňované smečaři k útočnému úderu. Nejvíce používaným typem nahrávky 

je nahrávka vnitřní stranou nohy. Při nahrávce vnitřní stranou nohy je důležité, aby 

stojná noha byla mírně pokrčená a kopající noha začala pohyb nápřahem společně se 

současným vytáčením špičky nohy vně tak, aby její vnitřní strana byla kolmo 

k předpokládanému směru nahrávky (viz obr. č. 10). Vlastní úder je prováděn vnitřní 

stranou nohy do zadní spodní poloviny míče, který se ideálně nachází před stojnou 

nohou. Tělo je natočeno mírně dopředu, maličko výrazněji trup samotný a paže jsou 

v upažení, které pomáhají při rovnováze. Při zrychleném pohybu nohy a současným 

zdvižením kolene kolmo vzhůru v konečné fázi nahrávky docílíme mírné horní rotace 

míče, míč tedy po odrazu od země odskakuje směrem k síti. V menším zastoupení se 

používá nahrávka hlavou, případně nahrávka nártem (Pavlík, Maršálek, 2010).  

 

Obr. č. 10 Nahrávka vnitřní stranou nohy 

Útočným úderem je považován každý dotyk, zasažení míče jakoukoliv částí 

těla (mimo paže) usměrněné do soupeřova pole nebo do hráče (v poli nebo na bloku). 

Jedná se tedy o činnost jednotlivce, kterou se hráč snaží znemožnit soupeři udržet míč 

ve hře a získává bod po své družstvo. Úder považující za útočný je většinou situován 

v blízkosti sítě po nahrávce z „voleje“ nebo po odrazu míče od země minimálně na 

úroveň horního okraje sítě, většinou však nad úroveň výšky sítě. Při provádění útočného 
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úderu je možné přesahovat nohou přes síť, nesmí se jí však dotknout. Ve hře jsou 

používány tyto údery: razantní úder – smeč, technický úder a překopnutí. Smeč je 

útočný úder do horní poloviny míče, kde míč letí po prudkém úderu do soupeřova pole. 

Podle toho, jakou částí nohy zasáhneme míč, rozeznáváme tyto smeče: smeč vnitřní 

stranou nohy, smeč hranou podrážky, smeč nártem, smeč špičkou a hlavou. Smeč 

vnitřní stranou nohy je nejzákladnější typ smeče (Pavlík, Maršálek, 2010). 

 

Obr. č. 11 Smeč vnitřní stranou nohy 

Při smeči hranou podrážky má let míče jiný směr než pohyb nohy. Švihová noha 

provádí úder vnitřní hranou podrážky do středu míče na úrovni stojné nohy a uděluje 

tak míči mírnou vnější rotaci (viz obr. č. 12).  

 

Obr. č. 12 Smeč hranou podrážky 

Smeč nártem je smeč s velkou švihovou razancí, ale není tak přesný jako údery 

předešlé. Používá se většinou, když už míč odskakuje za síť k soupeři, kde hráč provede 

rovný úder podél sítě. Stojná noha je mírně pokrčena, švihová noha provádí úder 

přímým nebo vnitřním nártem do zadní poloviny míče (viz obr. č. 13). Smeč špičkou je 

úder do zadní části míče, který je nahrán do těsné blízkosti k síti, případně nad polovinu 

soupeře (Pavlík, Maršálek, 2010).  
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Obr. č. 13 Smeč nártem 

Smeč hlavou je sice přesným provedením smeče, ovšem je nejméně prudký, 

ovšem velmi účinný v případě zahrání do blízkosti sítě (viz obr. č. 14) 

 

Obr. č. 14 Smeč hlavou 

Technickým úderem je myšlen úder hraný nohou s využitím rotace míče. 

Technické údery se dobře kombinují s údery razantními a hra se tak stává velmi 

rozmanitou. Mezi technické údery řadíme háček, úder podrážkou, vnější stranou nohy – 

„zatáčka“ a ulití. Háček je technický úder do míče, který se nachází nad polovinou 

soupeře a je zahraný zpět do sítě nebo podél sítě, většinou je využíván v situaci, kdy je 

obrana bez bloku, čímž se úder stává prakticky nechytatelným. Háček se hraje 

především vnitřním nártem. Při provedení stojí hráč v těsné blízkosti sítě a švihovou 

nohou provádí po přesáhnutí sítě kop do horní poloviny míče, který je tak usměrňován 

těsně podél sítě nebo přímo do sítě. Úder podrážkou není tak razantní jako háček, je 

ovšem velmi účinný pokud je hrán švihem a správně umístěn. Je tedy směřován do sítě, 

či do její těsné blízkosti (viz obr. č. 15). Po dopadu míče zahraného podrážkou je jeho 

odskok velice nízký, proto je těžké ho doběhnou a stačit rozehrát (Pavlík, Maršálek, 

2010). 
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Obr. č. 15 Úder podrážkou 

Úder vnější stranou nohy (neboli „zatáčka“) se hraje do opačné strany než úder 

podrážkou, využívá se zde boční a spodní rotace. Úder je prováděn švihovou nohou do 

pravé spodní části míče vnější strany nohy. Ulitím se označuje zahrání pomalého míče 

těsně za síť na soupeřovu polovinu hřiště. Míč má velice nízký a nevyzpytatelný 

odskok, proto je jej těžké rozehrát. Základním provedením ulití je stopbal, je ovšem 

technicky velice náročným (viz obr. č. 16). 

 

Obr. č. 16 Ulití 

Překopnutí je technicky útočný úder do horní poloviny míče, který se v době 

úderu nachází pod úrovní sítě a po úderu letí do soupeřova pole. Nejčastější provedení 

tohoto kopu je kop nártem a vnitřní stranou chodidla. Technika se podobá technice kopu 

podání (Pavlík, Maršálek, 2010).  

4.3.6.2  Obranné herní činnosti jednotlivce 

„Obranné herní činnosti jednotlivce je souhrn pohybových úkolů, které hráč 

používá s cílem zneškodnit nebo zmenšit účinnost soupeřových útočných úderů a 

zároveň založit vlastní útok“ (Pavlík, Maršálek, 2010). Obranné činnosti jednotlivce 

dělíme do dvou kategorií, a to jsou blok a vybírání míče. 

Blok je obranná herní činnost jednotlivce s úkolem ubránit určitý prostor nad sítí 

se základními úkoly: zabránit přeletu do vlastního pole, srazit míč do soupeřova pole, 
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jistit určitý prostor vlastního pole ve směru útoku soupeře, odrazit míč nad sebe nebo 

dozadu do vlastního pole a zpomalit let míče natolik, aby byl spoluhráč schopen ho 

dostihnout. Hráč, který se specializuje na plnění úkolů na síti, se nazývá „blokař“. Blok 

se využívá v mnoha provedeních, nejčastějším a nejefektivnějším je ovšem hra nohou. 

Základní varianty bloku jsou: blok nohou čelem k síti, blok nohou bokem k síti, blok 

nohou ve výskoku a bloky ostatní (hlavou, hrudí) (Pavlík, Maršálek, 2010; Pavlík, 

Maršálek, 2003). 

 

Obr. č. 17 Blokování 

Vybírání míče je zahrání nesnadného zpracovatelného míče všemi dle pravidel 

dovolenými způsoby za účelem udržení míče ve hře. Nejdůležitější je vytvoření aktivní 

a účelné obrany proti jednotlivým soupeřovým herním kombinacím a zachycení míče 

v rámci jeho útočné kombinace. Při této činnosti hráč využívá všech možných 

základních úderů do míče, které byly již výše zmiňovány. Další z možných druhů 

vybírání míče je hra tělem. Při hře tělem je důležité, aby se hráč postavil čelem proti 

míči, zpevnil svalstvo trupu a pohybem proti míči ho zasáhl plochou hrudníku nebo 

břicha. Hra tělem je nejčastěji využívána, když hráč nemá jinou možnost, neboť na něj 

letí míč zpříma a není čas si poodstoupit (Pavlík, Maršálek, 2010). 

 

Obr. č. 18 Hra tělem 
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4.3.6.3  Herní kombinace 

„Základní strukturální charakteristikou všech sportovních her je střídání 

obranných a útočných činností. Z toho vyplývá velmi častá proměnlivost herních situací 

a jejich řešení vzájemnou spoluprací hráčů v souladu s pravidly. Kolektivní řešení herní 

situace se uskutečňuje herní kombinací. Je to spolupráce dvou nebo tří hráčů, kteří 

uskutečňují společný taktický záměr. Herní kombinace můžeme rozdělit do dvou skupin 

– na útočné a obranné. Dále můžeme tyto kombinace rozlišovat podle počtu hráčů na 

hřišti na kombinaci v individuální hře (singl) a kombinaci v kolektivní hře (hra dvojic, 

trojic). Mezi útočné herní situace patří: kombinace s útočným úderem po přihrávce 

(rychlý útok), kombinace s útočným úderem po nahrávce (postupný útok). Mezi obranné 

herní kombinace patří: obranná herní kombinace s blokem a obranná herní kombinace 

bez bloku“ (Pavlík, Maršálek, 2003). 
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4.4  Oficiální soutěže v nohejbale 

4.4.1  Oficiální soutěže v České republice 

V České republice se o oficiální soutěž stará Český nohejbalový svaz. Český 

nohejbalový svaz byl založen v roce 1971, v roce 2003 sdružoval již 357 oddílů 

s 7058 hráči. Mezi stěžejní činnosti patří řízení a organizace dlouhodobých i 

jednorázových soutěží všech kategorií, podpora a propagace nohejbalu ve všech jeho 

formách, zajišťování finančních zdrojů, spolupráce s jinými subjekty jako je například 

IFTA a UNIF (Nohejbal ZZZ, 2012, [online]). 

Dlouhodobé soutěže tvoří většinu soutěžního ročníku, jsou hrány všemi 

věkovými kategoriemi mužů i žen. Povětšinou se jedná o soutěže družstev, pouze 

v některých případech se hrají soutěže kombinované, ty jsou ovšem hrány formou 

turnajů.  

Soutěže mužů jsou rozděleny na ligové a nižší. Ligové jsou přímo řízené 

výkonným výborem ČNS a jsou tvořeny: Extraligou (což je jedna skupina, 8 družstev), 

1. liga (jedna skupina, 8 družstev), 2. liga (dvě skupiny po 8 družstev). Vítěz nejvyšší 

soutěže, tedy extraligy se stává Mistrem ČR družstev. Tyto soutěže sestávají ze základní 

části a nadstavbové části. Každé utkání sestává z několika zápasů jednotlivců, dvojic a 

trojic o konečný výsledek. Nižší soutěže jsou soutěže krajské (řízené krajským ČNS), 

okresní, městské a místní (řízené okresním ČNS). Ve větších městech se nepoužívá toto 

rozdělení, ale krajská nebo okresní soutěž je rozdělena do několika výkonnostních tříd. 

Krajské soutěže se hrají stejným nebo obdobným způsobem jako soutěže ligové. Jejich 

vítězové se pak utkávají v jednorázových kvalifikačních turnajích (regionálně 

členěných) o postup do 2. ligy. Okresní a městské soutěže se hrají obdobným způsobem, 

většinou s nějakým omezujícím prvkem, nebo ekonomických důvodů (Pavlík, Maršálek, 

2003). Archív ligové soutěže mužů je evidován od roku 2003, kde se na prvních 

místech nejvyšší soutěže umístil Liapor Witte Karlovy Vary s celkovým počtem 22 

bodů (viz obr. č. 19). 
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Obr. č. 19 Tabulka umístění nejvyšší mužské soutěže v ČR v roce 2003 

Ženy jsou jednou skupinou, do které zapadají jak dorostenky, tak ženy nad 21 

let. v ženské kategorii se hraje 1. liga (jedna skupina, 8 družstev) a 2. liga (jedna 

skupina, 6 družstev). Jiné soutěže nejsou oficiální. V nejvyšší soutěži žen se hraje 

stejným způsobem jako u nejvyšší soutěže mužů, vítězné družstvo se také stává 

Mistryněmi ČR družstev. Ve 2. lize se hraje formou turnajů, tedy nejsou pořádány 

vzájemné zápasy mezi jednotlivými družstvy. Vítěz je vyhodnocován podle získaných 

bodů v turnajích (Nohec magazín, 2012, [online]).  

Nejvyšší soutěží mládeže je liga dorostenců (jedna skupina, 8 družstev), která je 

přímo řízená výkonným výborem ČNS. Hrací systém je totožný s hracím systémem 

mužů v nejvyšší soutěži a tedy i vítěz se stává Mistrem ČR družstev.  

Vrcholnými jednorázovými soutěžemi v nohejbale jsou jednoznačně republikové 

šampionáty, určené pouze domácím celkům, přímo řízené ČNS. Systém kvalifikace je 

rozdílný. Někteří účastníci mají umožněné se zúčastnit díky dobrému umístění 

v dlouhodobé soutěži, jiní se probojují v kvalifikaci. U žen takové postupy nejsou, na 

šampionát se smí přihlásit jakékoliv družstvo, které je aktivně hrající buď 1. nebo 2. 

ligu. Mistrovství České republiky, dříve Československé republiky a Československé 

socialistické republiky se v mužské kategorii koná od roku 1969. V ženské kategorii je 

historie poněkud chudší, neboť se první mistrovství konalo až v roce 2001, naopak 

dorostenecký šampionát je první datován na rok 1972 a žáci odstartovali v roce 1990 

(Český nohejbalový svaz, 2012, [online]). 
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Obr. č. 20 Tabulka umístění prvního republikového šampionátu mužů 

4.4.2  Oficiální soutěže ve Světě 

Oficiální soutěže dříve zaštiťovala a pořádala Mezinárodní fotball tenisová 

asociace IFTA, která byla založena roku 1987 ve Švýcarsku. V roce 2003 sdružovala 24 

členských zemí, včetně ČR. ČR se ovšem z IFTA vymanilo kvůli neshodám, špatné 

domluvě a růstu, nyní zastupuje tuto funkci nová asociace UNIF (Internationale Union 

de FutNet). „V sobotu 16. října 2010 se stala Česká republika jednou z 15 zakládajících 

zemí UNIF – nové světové organizace nohejbalu, Internationale Union de FutNet“ 

(Česká nohejbalová asociace, 2005, [online]). UNIF je světový, řídící orgán 

nohejbalové asociace, která byla založena v roce 2010 v Ženevě, ve Švýcarsku. 

Zakládalo jej 15 zemí ze čtyř kontinentů. Její sídlo se nachází v Marseille ve Francii. 

UNIF má 18 plnoprávných členů a 2 přidružené členy na pěti kontinentech. UNIF  

vymanil na činnost v Evropě samostatnou asociaci EFTA (Evropská nohejbalová 

asociace), sídlem EFTA je Praha. EFTA se zrodila z touhy svých zakládajících zemí 

posílit rozvoj nohejbalové asociace na evropském kontinentu, podporovat sport v 

nových zemích a regionech a pomoci starému i mladému sdružení, aby lépe reagovalo 

na potřeby všech, kteří jsou zapojeny do nohejbalové asociace. Nyní čítá 11 členů 

(Český nohejbalový svaz, 2012, [online]). 

Mistrovství světa je bezpochyby vrcholnou soutěží určenou reprezentačním 

výběrům, poprvé se konalo v roce 1994 v mužské kategorii (viz obr. č. 21) a v roce 

2000 v kategorii ženské a juniorské. Mistrovství světa je tedy konáno ve všech 

kategoriích a hrají se všechny disciplíny (jednotlivci, dvojice, trojice) a koná se vždy po 

2 letech (Český nohejbalový svaz, 2012, [online]), (Nohec magazín, 2012, [online]). 
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Obr. č. 21 Seznam několik dalších MS pořádaných od roku 1994 

Mistrovství Evropy se první konalo v roce 1991, jeho organizační schéma je 

totožné jako u světového šampionátu.  

 

Obr. č. 22 Seznam několik dalších ME od roku 1991 

Světový pohár je jednorázová soutěž pro reprezentační výběry, založena byla 

v roce 1996, po třech ročnících ovšem zanikla.  

Evropský pohár a pohár ČNS je soutěž, kterou tvoří seriál mezinárodních 

jednorázových turnajů, vypsaných pro kategorii dvojic nebo trojic mužů. Tento turnaj 

existuje na nohejbalové scéně od roku 1990, kdy se konal první ročník s názvem 

Československý pohár, poslední byl v roce 2008. Navazuje tak na dříve konaný, ale 

zaniklý Český pohár družstev. Řídícím orgánem soutěže je STK ČNS. Ta zajišťuje a 

vyřizuje přihlášky družstev do soutěže, organizuje, řídí, vyhodnocuje celý seriál, 

rozhoduje o sankcích a deleguje vedoucího soutěže, který je přítomen na jednotlivých 

turnajích. Startují do soutěže přihlášená družstva nebo náhradní družstva. Na každém z 

turnajů startují oddílové formace (dvojice nebo trojice) s výjimkou formací trenérů ČR 

a divokých karet VV ČNS a pořadatele. Do hodnocení jsou zařazena česká i zahraniční 

družstva. Každé družstvo získává počet bodů, který získají jeho formace. V případě 

družstev se startujícími dvěma formacemi je výsledný počet bodů dán součtem 
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získaných bodů lépe umístěné formace a polovinou získaných bodů hůře umístěné 

formace. V případě družstev se startující jednou formací je výsledný počet bodů dán 

počtem získaných bodů formace. V případě reprezentačních družstev se získaný počet 

bodů rozděluje v poměru mezi příslušná družstva jednotlivých hráčů formace (u dvojic 

1/2 získaných bodů, u trojic 1/3 získaných bodů, a to včetně náhradníků). Za 1. místo je 

60 bodů, 2. místo 48 bodů. 3. místo 42 bodů a za 4. místo 30 bodů (Český nohejbalový 

svaz, 2012, [online]), (Nohec magazín, 2012, [online]).  

 

Obr. č. 23 Konečné pořadí ročníku 2008 
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4.5  Olympijské hry 

Představují v současnosti nejvýznamnější světový svátek sportu, přátelství a 

míru a také festival kultury. Jsou nejviditelnějším projevem olympismu, jsou provázeny 

velkým mediálním a diváckým zájmem. Hry nejsou jedním ze sportovních podniků, 

nejsou ani součtem světových šampionátů, od jiných akcí se liší komplexností 

sportovního programu. Už jen účast se hodnotí vysoko. OH jsou spojeny i s duchovním 

obsahem, hlubším propojením na výchovu a kulturu. OH přispívá k demokracii 

mezinárodní politiky, pomáhá eliminovat rasovou i sociální nesnášenlivost, podněcuje 

umění (Dovalil, 2004).  

„Olympijské hry jsou soutěže mezi sportovci v individuálních nebo kolektivních 

disciplínách, nikoliv soutěže mezi státy. Účastí se jich sportovci vybraní svými NOV, 

jejichž přihlášky přijal MOV a kteří na základě svých sportovních výkonů soutěží pod 

sportovně technickým vedením příslušných MSF,“ (Olympijská charta), (Dovalil, 2004). 

Olympijské hry jsou číslovány od r. 1896 (letní) a od r. 1924 (zimní) jako hry I., 

II. atd. olympiády.  

4.5.1  Historie Olympijských her 

Podle Dovalila, 2004, je největší inspirací pro novodobé Olympijské hry antické 

doba, respektive antické olympijské hry, které za svých dob byly nejvýznamnější, 

největší a nejstarší z všeřeckých her. První záznamy o vítězích z antických her jsou 

z roku 776 př. n. l., od tohoto roku je tedy datován vznik her samotných. Podle řeckých 

mýtů byly prvními závodníky bohové. Hry trvaly do roku 393 našeho letopočtu, neboť 

roku 394 jsou hry jako takové zakázány.  

První krůčky na dlouhé cestě k tolik milovaným novodobým hrám patří řeckým 

učencům z Byzance. Pietro Paolo Vergerio (1348 – 1419) je prvním profesorem, který 

vyhlásil právo muže na cvičení těla. Vittorino Ramboldini de Feltre (1378–1446) 

dokonce vystavěl a založil tělocvičnou školu. Ovšem první novodobá práce o 

olympijských hrách vyšla až roku 1430, jejímž autorem byl Mate Palmieri. A následně 

několik dalších významných děl, které neobnovily olympijské hry, ale pomohly 

k oživení tradice pěstování kultury těla. 

První myšlenky s obnovením olympijských her měl v roce 1760 německý 

reformátor Johann Bernhard Basedow. Mezi další velké propagátory vzkříšení 
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olympijských her patřil teké  Johann Christoph Friedrich Gutsmuths. „Novodobý 

olympismus je podmíněn dobovými souvislostmi, vývojem společnosti i samostatného 

sportu. Je však nepochybné,že individuální vklad obnovitele olympijských her v nové 

podobě Pierre de Coubertina byl rozhodující. Vytvořil koncem 19. století a v první 

třetině 20. století ideový základ novodobého olympismu. Dokumentuje to jeho literární 

dílo Olympism. Dokumentují to však i jeho činny ve smyslu iniciačním či organizačním: 

v r. 1888 byl jedním ze spoluzakladatelů Union des Sociaétés francaises des Sports 

Athletiques, předložil veřejný návrh na obnovení olympijských her na slavnostním 

zasedání na Sorbonně r. 1892. Hledal a nacházel mezinárodní podporu k uskutečnění 

tohoto záměru konkrétními organizačními opatřeními, založil mezinárodní olympijský 

výbor, vytvořil hlavní zásady olympijské charty a uspořádání OH (Dovalil, 2003). Dílo, 

které Coubertin budoval, bylo velice propojováno s obdivem  antiky a novodobé 

renesance. Využil tak ideje a myšlenky kalokagathie (volně se překládá jako jednota 

tělesného a duchovního) a myšlenky antických olympijských her. Slavnostní obřady při 

zahájení antických olympijských her ožívají v nové formě při dnešních OH obohaceny 

o požadavek rovnoprávnosti všech sportovců bez rasové, politické a náboženské 

diskriminace, o požadavek demokracie a internacionalismu. Dnešní olympijská 

myšlenka je v podstatě vyjádřena v základním článku Olympijské charty (Dovalil, 

2004,), (Lucas, 1992). 

4.5.2  Olympijské symboly 

Olympijské symboly a znaky vyjadřují olympijské myšlenky a univerzálnost 

olympijského hnutí, jeho úkoly a cíle.  

Olympijské kruhy jsou největším olympijským symbolem, jež s přesností pozná 

více jak 90% populace. Pět kruhů představuje pět kontinentů spojených olympijskou 

myšlenkou, šest barev (včetně bílého podkladu) barvy všech národů světa (viz obr. č. 

24). Existuje obecný názor, že kruhy představují jednotlivé kontinenty, ale není tomu 

tak. Pierre de Coubertin vnímal kruhy a barvy jako dva nezávislé symboly a MOV 

výslovně uvádí, že žádný z kruhů nereprezentuje konkrétní kontinent. Olympijské kruhy 

jsou součásti olympijské vlajky (Dovalil, 2004), (Horne, Whannel, 2012). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Antick%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_rasa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politika
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diskriminace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Internacionalismus&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%A1_charta
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Coubertin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kruh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Barva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_olympijsk%C3%BD_v%C3%BDbor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%A1_vlajka
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Obr. č. 24 Olympijské kruhy 

Vlajka je dalším olympijským symbolem, poprvé zavlála při VI. olympijském 

kongresu v roce 1914, na olympijském stadiónu byla vystavena však až v roce 1920 v 

Antverpách. Vztyčování vlajky je důležitým aktem při zahajování her samotných, při 

ukončení her se vlajky zase stahuje. Na OH se vyvěšuje vlajka, kterou v roce 1920 

věnovaly Antverpy, na ZOH vlajka, kterou v roce 1952 věnovalo Oslo. Součástí 

historické vlajky je i olympijské heslo Citius, Altius, Fortius (Rychleji, výše, silněji), 

které vyjadřuje cíl olympijského hnutí, úsilí o neustálý pokrok. Pierre de Coubertin toto 

heslo převzal od svého přítele, abbé Didona (Dovalil, 2004), (Tasserati a kol., 1982).  

Olympijský oheň, olympijský pochodeň, olympijská štafeta patří mezi další 

velice důležité a podstatné symboly olympijských her. Oheň vždy zaujímal v lidském 

životě důležité místo, v řadě interpretací oheň stoupá vzhůru jako naše myšlenky, dým 

připomíná lidskou duši. Oheň je symbol naděje, představuje obraz vítězství, ducha, 

světlo pro všechny. Olympijský oheň poprvé plál v roce 1928 na olympijských hrách 

v Amsterodamu. Přenášení ohně v podobě olympijské pochodně se uskutečňuje jako 

olympijská štafeta, jejímž tvůrcem byl Carl Diem, přední německý funkcionář (Dovalil, 

2004), (Tasserati a kol., 1982) a (König, Königová, 1980). 

Podle Dovalila, 2004, Olympijskou hymnu složil Řek Spyros Samaras na slova 

dalšího Řeka Kostise Palamase jako kantátu pro olympijské hry v Athénách v roce 

1896. Jako oficiální hymnou se však stala v roce 1958. 

Olympijské ceremoniály jsou symbolikou olympismu a jsou uplatňovány 

v různých ceremoniálech. Jedná se o soubor stanovených obřadů, které mají silný 

emotivní charakter, vyjadřují a ztvárňují mnohé olympijské myšlenky a principy, patří 

mezi ně především: zahajovací ceremoniál olympijských her, závěrečný ceremoniál 

olympijských her, rozdělování cen na olympijských hrách, zapalování ohně, štafeta, 

transport ohně. Zahajovací ceremoniál probíhá v následném pořadí. Začíná příchodem 

hlavy státu země pořádající OH v doprovodu předsedy MOV a předsedy organizačního 

výboru her na olympijský stadion. Poté zazní hymna hostící země. Dále jsou delegace 
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defilovány v abecedním pořádku jazyka hostitelské země. Předseda MOV je požádán a 

následně přednáší uvítací projev a vyzve prezidenta pořádající země, aby pronesl 

zahajovací formuli. Za zvuků olympijské hymny se přináší na stadion horizontálně 

rozvinutá olympijská vlajka a vztyčuje se na stožár. Štafeta běžců přináší olympijskou 

pochodeň. Se zapálením olympijského ohně je také spojené vypouštění holubic, ale nyní 

už se neprovádí. Následuje slavnostní přísaha sportovců a také rozhodčích. Na závěr 

uvítacího ceremoniálu je zahrána hymna hostitelské země. Pořad závěrečného 

ceremoniálu: Ve stejném pořadí jako při zahajovacím ceremoniálu nastupují vlajkonoši 

zúčastněných delegaci, za nimi jdou sportovci bez rozlišení národnosti a zaujmou 

vyhrazená místa na tribunách. Vlajkonoši vytvoří půlkruh kolem pódia, následně   

zazní řecká státní hymna a na stožár stojící po pravé straně středového stožáru 

(užívaného pro vlajky vítězů) vystoupá řecká vlajka. Poté vystoupá na středový stožár 

státní vlajka pořadatelské země a na stožár vlevo od středového vlajka země, v níž se 

nachází město, jež bude pořádat příští olympijské hry. Následně vystoupí předseda 

MOV s krátkým projevem, v němž poděkuje pořadatelské zemi a pozve k účasti na 

příštích olympijských hrách, hry pak ukončí. Se zvukem fanfáry zhasne olympijský 

oheň a za zvuků olympijské hymny je spuštěna olympijská vlajka. Při odnášení vlajky z 

olympijského stadionu je pozdravena pěti dělovými výstřely a pěvecké sbory zpívají na 

rozloučenou (Dovalil, 2004), (Tasserati a kol., 1982) a (König, Königová, 1980). 

4.5.3  Olympijské hnutí  

Podle Dovalila, 2004, je Olympijské hnutí je mezinárodní společenské hnutí 

podporující rozvoj sportu a mezinárodní spolupráci. Zformovalo se a vznikalo postupně 

a jako celosvětovým hnutím se stalo v meziválečném období 20. století. Řídícím a 

samozřejmě nejvyšším orgánem je Mezinárodní olympijský výbor (Comitée Olympique 

International, International Olympic Comittee), což je nezisková mezinárodní nevládní 

organizace, jehož sídlo je ve švýcarském městě Lausanne.  

MOV sdružuje a uznává v současnosti 201 národní olympijský výbor (mezi 

posledním, co byli přijati byl například Východní Timor, Afgánistán a Irák). Počet 

členů MOV je však o něco nižší, jen o málo přesahuje 100. A to z důvodu, že MOV si 

vybírá a volí členy z osobností, které považuje za kvalifikované. Členové MOV tuto 

organizaci v domovských zemích reprezentují, nejsou však zástupci těchto zemí 

v MOV. MOV je taková uzavřená společnost – doplňuje se sám a těmi, které uzná za 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eck%C3%A1_hymna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sto%C5%BE%C3%A1r
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eck%C3%A1_vlajka
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_vlajka
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stadion
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Blo
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bveck%C3%BD_sbor
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vhodné. Ovšem spíše je MOV terčem kritiky, poslední reformy byly schváleny na 110. 

zasedání MOV.  

Od samotného začátku novodobé historie byli Češi aktivními účastníky 

mezinárodního olympijského hnutí a prakticky nepřetržitě byli vybíráni mezi členy 

MOV. V roce 1894 na kongresu v Paříži jmenoval Pierre de Coubertin první 

dvanáctičlenný Mezinárodní olympijský výbor a jedním z členů byl i český gymnaziální 

profesor Jiří Guth.  

Olympijská charta legislativně shrnuje zásady, řády a organizační principy 

olympijských her a MOV. Základní pojetí připravil sám Pierre de Coubertin v roce 

1884. Charta je ovšem stále vyvíjena, podléha schválení nejméně dvěma třetinami členů 

na zasedání MOV, které se schází jednou za rok. Oficiálními jazyky jsou francouzština 

a angličtina, při zasedání ale dále tlumočí do němčiny, španělštiny, ruštiny a arabštiny.  

MOV (Mezinárodní olympijský výbor je nezisková mezinárodní nevládní 

organizace ve formě sdružení, mající postavení právnické osoby s časově neomezenou 

působností, uznaná Švýcarskou federální radou. Sídlo MOV je v Lausanne ve 

Švýcarsku. Poslání MOV je řídit olympijské hnutí v souladu s Olympijskou chartou, 

tedy rozhodnutí MOV na základě ustanovení Olympijské charty mají konečnou 

platnost. Členové MOV jsou vybíráni či zvolením, jsou to fyzické osoby, především 

aktivní sportovci a předsedové nebo nejvyšší představitelé MSF a NOV. Celkový počet 

členů MOV ovšem nesmí přesáhnout 115. Instituce kromě MOV tvoří v olympijském 

hnutí jednotlivé národní olympijské výbory (NOV). Jejich poslání a úkoly určuje rovněž 

Olympijská charta (Dovalil, 2004).  

Poslání a úloha NOV spočívá v rozvíjení a ochraně olympijského hnutí ve své 

zemi v souladu Olympijské charty. Šíří základní principy olympismu na národní úrovni 

v rámci sportovní činnosti a přispívá k šíření olympismu v učebních programech tělesné 

výchovy a sportu na školách a univerzitách. NOV dbá o založení a činnost národních 

olympijských akademií, olympijských muzeí a kulturních programů, mající vztah 

k olympijskému hnutí. NOV zajišťuje dodržování Olympijské charty ve své zemi, 

podporuje rozvoj vrcholového i sportu pro všechny, pomáhají při přípravě sportovních 

kádrů, vystupují proti jakékoliv diskriminaci či násilí ve sportu. NOV zastupuje svou 

zemi na olympijských hrách a na regionálních, kontinentálních nebo světových 

sportovních soutěžích pod patronací MOV. Kromě toho má každý NOV povinnost se 
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zúčastnit her olympiády a vyslat na ni své sportovce. NOV má také právo určit město, 

které může předložit jako kandidátní na pořádání olympijských her v příslušné zemi. 

NOV může mít různé složení, ovšem vždy zahrnuje členy MOV v zemi, všechny 

národní sportovní federace, jejichž sport je zařazen do olympijských her, aktivní nebo 

bývalé sportovce, kteří se zúčastnili olympijských her, národní sportovní federace 

uznané MOV, jejichž sporty nejsou uznány do programu olympijských her (Dovalil, 

2004).  

Český olympijský výbor (ČOV) se jako tradiční účastník olympijského hnutí 

k chartě nejen hlásí, ale její znění aplikuje na naše podmínky a kodifikuje ve svých 

stanovách (Dovalil, 2004).  Hlavní úkol a poslání ČOV je rozvíjet a šířit olympijské 

ideály, a tím přispívat k tělesné a duchovní výchově občanů a zejména mládeže v duchu 

olympismu. Mezi povinnosti ČOV  také patří zastupování a zajištění účasti ČR na 

olympijských hrách a také účast na dalších akcích MOV. Mezi povinnosti a poslání 

ČOV patří: Zabezpečování dodržování Olympijské charty, informuje o změnách a 

výsledcích voleb do řídících orgánů, šíří olympijskou myšlenku, hájí demokratické 

zásady olympijského hnutí, napomáhá při výchově a přípravě sportovních funkcionářů, 

podporuje začlenění žen do sportu na všech úrovních, podporuje rozvoje sportu v ČR na 

nejvyšších úrovních jak v oblasti zákonodárné, tak v oblasti výkonné, a to jak 

v otázkách programového, tak ekonomického zabezpečení, odpovídá na území ČR za 

ochranu olympijského symbolu, vlajky, ohně a hesla a jménem MOV zajišťuje ochranu 

pojmů „olympijský“ a „olympiáda“. ČOV je tvořeno několika orgány, mezi které patří: 

Plénum ČOV, výkonný výbor ČOV, revizní komise ČOV, rozhodčí komise ČOV. 

Složky ČOV jsou: Česká olympijská akademie (ČOA), Český klub olympioniků 

(ČKO), Český klub fair play (ČKFP). ČOV v současnosti sdružuje 38 sportovních 

svazů olympijských sportů a 27 přidružených členů (Dovalil, 2004).  

„Olympijské hnutí je s vědomím dosahu a možností, ale i limitů, respektováno a 

podporováno většinou států světového společenství včetně OSN. Více jak stoletá historie 

i současnost posledního období dokazuje, že přes četné problémy a krize je olympijské 

hnutí životaschopné a perspektivní. Také český olympismus se zapsal do moderní 

historie v osobě dr. Gutha- Jarkovského, Český olympijský výbor byl založen již 1899 a 

patří mezi nejstarší stálé národní olympijské výbory,“ (Dovalil, 2004).  
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4. 6  Pravidla přijetí nového sportu na OH 

Podle Gifforda (2003) nejsou olympijské disciplíny neměnné, během let některé 

z disciplín z olympiád nadobro vymizely anebo jejich podoba byla změněna. 

Samozřejmě přibyla také spousta nových sportů. Počet sportů zastoupených na letních 

olympijských hrách se rychle zvýšil. Zastoupení sportů na letních olympijských hrách 

v Athénách 1896 bylo pouze devět. V roce 2004, kdy se hry do Atén opět vrátily, se 

soutěžilo již ve 28 různých sportech, které zahrnují celkem 301 rozdílných disciplín.   

Mezi vyřazené sporty patří absolutní nováčci ve sportovních odvětvích, ovšem i 

zažité sporty s bohatou historií dostaly na letních olympijských hrách červenou. 

Například závody motorových člunů se objevily na hrách v roce 1908, šplh na laně 

poprvé v roce 1896 a soutěžilo se do roku 1932, kdy byla sportovní disciplína vyřazena. 

Mezi další vyřazené sportovní disciplíny patří kriket, který byl olympijským sportem 

v roce 1900, golf s působností pouze na dvou olympijských hrách a ragby, které bylo 

odebráno a pak následně 1920 zase přidáno, ovšem ani toto období nepokračovalo 

dlouho, neboť bylo zase 1928 odebráno. Kriket, golf a ragby jsou dodnes oblíbenými 

mezinárodními sporty, ovšem na olympijské scéně neobstály. Skok do výšky z místa se 

na olympijských hrách objevil v letech 1900 až 1912, zdaleka nešlo však o 

nejpodivnější disciplínu, neboť na hrách v Paříži v roce 1900 byla k vidění střelba na 

živé holuby a 200 metrů dlouhá překážková dráha, která zahrnovala šplh a plavání. Jiné 

jako třeba obouruční hod diskem či jednoruční vzpírání, se praktikují jen výjimkou. 

Mnoho disciplín bylo vyřazeno pro jejich malou popularitu, například kriket byl zrušen 

poté, když na něj přišel pouze jeden platící divák (Gifford, 2003; König, Königová, 

1980).  

Ukázkové sporty jsou k vidění na olympijských hrách od roku 1912. Tyto 

disciplíny jsou zvány na letní olympijské hry jako potencionální sporty, které se mohou 

v budoucnu na letních olympijských hrách vyskytovat. Díky olympiádě získají tak 

pozornost veřejnosti a mají větší šanci stát se na příštích hrách právoplatnou sportovní 

disciplínou. Některé disciplíny se objevují jako upoutávka místních sportů hostujících 

zemí. Jako příklad může sloužit americký fotbal, který se prezentoval na olympijských 

hrách v Los Angeles v roce 1932, nebo korfbal, který je populární v Nizozemsku a 
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Belgii a který byl předveden v roce 1920 a 1928. V roce 1992 byl takto představen 

hokej na kolečkových bruslích (Gifford, 2003).  

Kritéria pro přijetí nového sportu na letní olympijské hry jsou již v této době 

těžkým oříškem pro mnoho nových sportů. Mezi základní pravidlo, aby mohl být letní 

sport zařazen na olympiádu, nesmí být jako jeho součást použit motorový pohon, jsou 

tedy vyloučeny závody motorových člunů a automobilů. Sport musí také dodržovat 

olympijská antidopingová pravidla, s jejichž pomocí se bojuje proti užívání nelegálního 

dopingu. MOV také mimo jiné vyžaduje, aby se sport, který má být na hrách zařazen, 

hrál minimálně v 75 zemích čtyř kontinentů u mužských disciplín a ve 40 zemích tří 

kontinentů u ženských disciplín. Přestože řada populárních sportů jako je třeba squash, 

karate a golf, tyto požadavky splňují, na olympiádách se neobjevují, zatímco jiné méně 

oblíbené sporty, například střelba nebo řeckořímský zápas, ano. Někteří lidé se 

domnívají, že letní olympijské hry jsou již tak obrovské, že lepší než přidávat by bylo 

některé sportovní disciplíny zrušit, přesto však nebyl od 50. let žádný významný sport 

odstraněn (Gifford, 2003; König, Königová, 1980). 
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4.7  Projekt Olympijská touha 

K projektu Olympijská touha se mohou dobrovolně přihlásit tvůrci či pořadatelé, 

jejichž práce nebo akce mají mezinárodní charakter a zaměření na všechny kategorie dle 

věku a pohlaví. Podpora v jakémkoliv ohledu je pro nohejbal víc než potřebná a také je 

náležitě ceněná. Na účely výzkumných úkolů a prací byla vytvořena Expertní skupina 

ČNS, sestavená z řad odborníků sportovního managementu, kteří také mimo jiné 

spolupracují s tělovýchovnými VŠ a dalšími subjekty. Cílem skupiny je připravovat 

odborné podklady pro tvorbu koncepce řízení ČNS, stanovovat základní strategické 

cíle, odstraňovat neefektivní řídící metody a provádět výzkumné úkoly ve vybraných 

oblastech (Česká nohejbalová asociace, 2005, [online]).  

Mezi činnost, které byly dosud vytvořeny a schváleny do projektu Olympijská 

touha, patří: 2002 - První vydání časopisu Nohejbal. 2004 - Zařazení nohejbalu do 

programu mezinárodní olympiády mládeže Kalokagatia v Trnavě.  2005 - Den česko-

slovenského nohejbalu v Praze, vč. projekce první verze TV dokumentu Nohejbal 

olympijský. Projekce první verze dokumentu Nohejbal olympijský na mezinárodním 

festivalu Golden Beggar v Košicích. 2006 - Vznik Memoriálu Josefa Bicana v Praze. 

2007 - Projekce druhé verze TV dokumentu Nohejbal olympijský na mezinárodním 

festivalu Sport Movies & TV v Miláně (Česká nohejbalová asociace, 2005, [online]). 

Analýza Olympijské touhy je sestavena z 5 etap, které jsou náležitě zhotovené či 

ještě na své vypracování čekají. Analýza slouží ke konkrétnímu zhotovení nohejbalové 

situace na sportovní scéně. Je zde poznamenáno spoustu kritérií, která jsou třeba splnit a 

spoustu výhrad, které jsou třeba změnit. 

4.7.1 1. Etapa (pi1otní studie stavu s návrhem strategických cílů pro rozvoj 

nohejbalu) 

Pilotní studie stavu s návrhem strategických cílů pro rozvoj nohejbalu obsahuje 

analýzu problematiky nohejbalového hnutí, které se v současné době koncentruje do 

několika základních oblastí. Tou první je náš vztah „ke světu“, vzájemná komunikace 

s ostatními zeměmi, určování mezinárodních pravidel, soutěží a způsobů komunikace a 

spolupráce. Druhou oblastí je velmi ztížená komunikace mezi samotnými funkcionáři 

svazu a mezi funkcionáři a hráči, a třetí oblastí je pak vysoká míra nedisciplinovanosti 
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samotných hráčů v soutěžích nohejbalového svazu. Pro analýzu problematiky byly 

využity dotazníky a rozhovory, které byly zpracovány v časovém rozmezí 2 měsíců. 

Mezi základní nedostatky nohejbalových hnutí patří: Nízká rozšířenost členské 

základny a následně její nejednotnost při využívání výhod, prohlubující se prostor mezi 

potřebami hráčů a nabídkou funkcionářů svazu, ztráta akceschopnosti výkonného 

výboru ČNS, nízká medializace a nízký divácký zájem, nejasné a neprůhledné 

financování svazu, převládání prospěchového kamarádství nad profesionálním 

přístupem, nejednotnost a časté změny pravidel, nevyjasněná struktura soutěží aj. 

Hrozby nohejbalového hnutí mohou nastat v oblastech: Pokles členské základny, 

nekvalitní funkcionáři, rozkol mezi námi a ostatními zeměmi, stárnutí členů a chybějící 

mladá generace, ztráta atraktivnosti a tím i pokles již tak nízké medializace aj. Naopak 

přednosti nohejbalového hnutí spočívají v: Jednoduchosti sportu, který se dá hrát takřka 

všude, nenáročné a finančně přijatelné vybavení pro sport, dlouholetá tradice, poměrně 

široká členská základna, existence stálých sponzorů, velká přizpůsobivost špičkových 

hráčů případným změnám v pravidlech na turnajích či MS a ME, mezinárodní úspěchy 

aj. Mezi příležitosti nohejbalového svazu patří: Nabídka levné a atraktivní sportovní 

varianty, využité obrovského potenciálu a tradice tohoto sportu na trampských osadách, 

možné spojení sportu a relaxace aj (Česká nohejbalová asociace, 2005, [online]).  

Podle České nohejbalové asociace, 2005, v projektu Olympijská touha do 

strategických cílů v oblasti spolupráce se světem patří stabilizace situací v českém 

nohejbalovém hnutí, formou přátelských zápasů, exhibicí a „open“ turnajů propagovat 

naše pojetí této hry, zároveň mít dostatek vyškolených kvalitních trenérů, kteří mohou 

pomoci začínajícím, neustupovat z pozice FIFTA cílenou a kvalitní komunikaci se 

snažit získávat spojence, koordinovat náměty a záměry se Slovenskem, posilovat svou 

pozici na základě demonstrace svých kvalitních úspěchů a činností.  

Do strategických cílů v oblasti struktury svazu a výkonných orgánů paří zvolení 

funkčního výkonného výboru, který bude schopen reagovat na potřeby svazu. Jasně 

vymezit kompetence a odpovědnosti výboru. Dále zprůhlednění financování svazu a 

zvolení průhledných a jasných pravidel. 

Do strategických cílů v oblasti soutěžní a herních pravidel patří zvážení 

rozdělení struktury soutěží na „vrcholné“, které budou hrát podle platných pravidel a 

„výkonnostní“ soutěže krajských a nižších soutěží, které si mohou pravidla v duchu 
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schválených úprav pozměnit. Jasně stanovit časové harmonogramy soutěží, např: 

dlouhodobá soutěž týmů jaro – podzim (duben – květen a září – říjen), letní pohár ČR 

(červen – srpen). Finančně a časově propočítat přínos takových úprav, jako je hraní na 

dva sety, omezení některých disciplín a navrhnout potřebné změny.  

Do strategických cílů v oblasti registrace a evidence patří zavedení povinné 

registrace hráčů pod jednou organizací a také zavedení licencí pro rozhodčí, kde by měl 

každý tým za povinnost mít svého vyškoleného rozhodčího.  

Do strategických cílů v oblasti financí a vybavení patří již zmiňované 

zprůhlednění financování svazu, předávat část prostředků získaných Sazkou oddílům, 

zároveň vyžadovat po oddílech průkazné vyúčtování těchto finančních prostředků. 

Organizace školení pro vedoucí v oddílu, týmu. Práce se stávajícími sponzory svazu. 

Podpora práce s mládeží, podpora materiálního zázemí.  

Závěr pro analytickou část jsou tyto uvedené strategické oblasti a cíle základním 

požadavkem, aby se nohejbalový svaz mohl posunout ve vývoji kupředu. Mnozí se 

možná budou bránit vznikajícím změnám, protože znamenají narušení jejich 

zavedených zvyklostí, ovšem jsou více než nutné. Ovšem pro stanovení úplného 

strategického plánu je třeba jej přesněji specifikovat (Česká nohejbalová asociace, 2005, 

[online]).  

4.7.2 2. Etapa (zájem o nohejbal v konkurenci ostatních sportů)  

Cíl výzkumu spočíval v zjištění míry informovanosti veřejnosti o nohejbalovém 

sportu v porovnání s některými jinými kolektivními sporty. A také naznačit cesty, 

kterými by se mělo nohejbalové hnutí ubírat při rozšiřování sfér působnosti. Použita 

byla dotazníková metoda. K vyhodnocování tedy bylo použito 764 dotazníků, které byly 

zařazeny do statistických souborů. Dotazníky byly vyhodnoceny z hlediska věku 

respondentů a následně i rozděleni podle pohlaví a dosaženého vzdělání. Distribuce a 

sběr dotazníků uskutečnilo zejména prostřednictvím škol a školských zařízení, protože 

jedním ze strategických cílů nohejbalového hnutí je oslovení mladé generace. Věkové 

rozmezí dotazovaných se pohybuje mezi věkovými kategoriemi 15 – 20 let a také 

kategorie do 15 let. Otázky byly kladeny na vztah nohejbalu k médiím, vztah 

k nohejbalu jako takovém, znalost sportovních lig a týmů (Česká nohejbalová asociace, 

2005, [online]).  
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Výsledky poukázaly o tom, že pro nohejbal existuje poměrně velký prostor pro 

expanzi mezi mladou generací. Jsou tedy proto nutné stanovit základní strategické cíle 

komunikace v tomto prostředí, připravit „vyjednávače“ a zpracovat potřebné metodické 

materiály. Důrazně se věnovat mediální problematice, neboť medializace je nicotná. 

Stanovit potřebná hodnotící kritéria pro vyhodnocování postupných kroků (Česká 

nohejbalová asociace, 2005, [online]).  

 

Obr. č. 25 Zájem o nohejbal v konkurenci ostatních sportů 

4.7.3 3. Etapa (nohejbalové soutěže) 

Cílem je zanalyzovat dosavadní model soutěží v hracím roce, zejména z pohledu 

jejich termínového rozložení, používaných hracích systémů, kvality a kvantity. Neboť 

v systém her v ČR je termín pro stanovené druhy soutěží dán pouze zhruba. Proto mezi 

hlavní strategické cíle patří jasně stanovit časové harmonogramy soutěží, např: 

dlouhodobá soutěž týmů jaro – podzim (duben – květen a září – říjen), letní pohár ČR 

(červen – srpen), zimní pohár (prosinec – únor), (Česká nohejbalová asociace, 2005, 

[online]), (Nohec magazín, 2012, [online]). 

4.7.4 4. Etapa (Nohejbalová pravidla)  

Cílem je analýza stávajících pravidel z pohledu podoby s pravidly blízkých 

kolektivních sportů, z pohledu jednotnosti s mezinárodními pravidly. Dále zanalyzování 

potenciálu a atraktivity jednotlivých herních disciplín a druhů hry. Neboť nyní 

v současné době na každém mezinárodním turnaji jsou nějakým způsobem právě 

pravidla hry reorganizovány a přizpůsobovány, (Česká nohejbalová asociace, 2005, 

[online]). 



58 

 

4.7.5 5. Etapa (trenéři a rozhodčí v nohejbale) 

Trenéři a rozhodčí v nohejbale jsou bezpochyby tvůrci hry. V roce 2003 bylo 

provedeno šetření v oblasti trenérství, kde se testovalo formou dotazníku 25 vybraných 

trenérů. Otázky byly z oblastí pravidel nohejbalu, didaktika tělesné výchovy, teorie 

sportovního tréninku, teorie nohejbalu, anatomie člověka a psychologie sportu. 

Průměrný věk testovaných byl 53 let. Většina ze zúčastněných hrála v minulosti 

nejvyšší soutěž mužů a nyní trénují mladší žáky, dorostence. Výslednou hodnotou bylo 

spíše zklamání, neboť kromě pravidel a historie nohejbalu, kde byla úspěšnost v testu 

více než 90%, byly výsledky velice podprůměrné. Objevovaly se základní chyby a na 

povrch vyplouvala nevědomost o jakékoliv teorii sportovního tréninku či didaktiky 

sportu, výsledky činily pouze 35% úspěšnosti. Současný stav v oblasti tréninkového 

procesu a trenérů v porovnání s jinými sportovními odvětvími je neuspokojivý a je třeba 

ho zlepšit (Česká nohejbalová asociace, 2005, [online]), (Nohec magazín, 2012, 

[online]).  
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4.8 Rozhovor 

Rozhovory byly provedeny s prezidentem českého svazu nohejbalu (ČSN) 

Kamilem Kleníkem a generální sekretářkou mezinárodní nohejbalové unie (UNIF) 

Zuzanou Viňanskou. Vybráni byli z důvodu jejich dlouhodobého působení na 

nohejbalové scéně. Kamil Kleník je patronem nohejbalu, neboť jakékoliv mezinárodní 

akce uskutečněné na českém území jsou pod jeho záštitou a vznikly díky jeho píli. 

Zuzana Viňanská je hlavním spojovacím článkem ČR, SR s cizojazyčnými státy, 

veškerá domluva a komunikace je tvořená prostřednictvím Zuzany.  

Z pohledu typologie rozhovoru půjde o dyadický, částečně 

strukturovaný/nestrukturovaný rozhovor (Ferjenčík, 2009). Z hlediska strukturovaného 

dotazníku se jednalo o předem připravené záchytné otázky, jež tvoří pomyslnou kostru 

rozhovoru. Tyto otázky jsou dané a neměnné. Z nestrukturované části je dotazování 

tohoto typu spíše charakteristické velkou mírou volnosti, která je dána také tím, že 

tazatel do rozhovoru nevstupuje s předem připravenými otázkami a hypotézami. Otázky 

jsou naopak přirozeně vytvářeny až na základě vyprávění respondenta (Ferjenčík, 

2009). 

4.8.1 Rozhovor se Zuzanou Viňanskou (generální sekretářka UNIF) 

Jakou roli pro vás hraje nohejbal? 

Nohejbal je dôležitou súčasťou môjho života, vďaka ktorej som spoznala mnoho 

zaujímavých miest a ľudí a veľa som sa naučila. Po fyzickej stránke pre mňa 

predstavuje ideálne športové vyžitie, keďže mám rada kolektívne športy a častý kontakt 

s loptou. Kedysi som sa mu venovala ako hráčka súťažne, teraz už len rekreačne a 

zároveň ako funkcionár na medzinárodnej úrovni.  

V jaké nohejbalové sféře se pohybujete? 

Už niekoľko rokov sa pohybujem vo funkcionárskej sfére v medzinárodnom 

nohejbale, konkrétne ako generálny sekretár Medzinárodnej nohejbalovej únie UNIF. 

Okrem toho si vo voľnom čase rada zahrám nohejbal na rekreačnej úrovni. 

Odkdy se věnujete nohejbalu? 

Nohejbalu sa venujem vyše 20 rokov. Zhruba od 7. alebo 8. ročníka ZŠ som 

začala trénovať a zúčastňovať sa rôznych nohejbalových turnajov v škole aj mimo nej. 
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Takisto som ako fanúšik navštevovala rôzne medzinárodné podujatia, ako boli MS, ME 

alebo Pohár majstrov európskych krajín.  

Co dělá svaz pro posunutí nohejbalu mezi světově uznávané sporty? 

Národné nohejbalové zväzy vo väčšine krajín fungujú zatiaľ väčšinou na 

dobrovoľnej báze. V každom prípade, tí, ktorí sa podieľajú na ich chode, sa v rámci 

svojich možností snažia vyvinúť maximálne úsilie na organizáciu nohejbalových 

podujatí a jeho propagáciu doma aj v zahraničí.  

V prípade Slovenskej nohejbalovej asociácie (SNA), ktorá existuje od roku 

1974, to je každoročne organizácia dlhodobých (liga) ako aj jednorázových súťaží 

(Majstrovstvá Slovenska, Slovenský pohár) v rôznych kategóriách – muži, ženy, juniori, 

žiaci. Slovensko bolo tiež usporiadateľom 1. MS v nohejbale mužov v roku 1994, 1. MS 

žien a juniorov v roku 2000, ME mužov v roku 2007 a ME žien a juniorov v roku 2013. 

V roku 2013 a 2014 zorganizovala SNA 1. a 2. ročník Interligy, dlhodobej klubovej 

súťaže pre najlepšie slovenské celky, doplnené o kvalitné zahraničné tímy z Poľska, 

ČR, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny. K nohejbalovej osvete prispieva SNA 

prostredníctvom vlastnej webovej a facebookovej stránky ako aj tlačových správ 

pre médiá.  

Co je to UNIF? 

UNIF je skratka pre Union Internationale de Futnet, čo je Medzinárodná 

nohejbalová únia ako najvyšší svetový riadiaci orgán nohejbalu. K decembru 2014 

UNIF združuje 20 krajín z 5 kontinentov. Prostredníctvom nohejbalovo najvyspelejších 

krajín vrátane ČR, SR, Francúzska či Švajčiarska je UNIF pokračovateľom práce 

medzinárodnej federácie FIFTA, ktorá vznikla v roku 1987 a ktorej členmi boli uvedené 

krajiny do roku 2010.  

Jaké nohejbalové akce za tímto účelem (proslavit a dát světu na vědomí o tomto 

sportu) proběhly v uplynulých dvou letech? 

Za posledné roky sa zorganizovali tieto významné podujatia:  

 2012 – 3. ročník Medzinárodného nohejbalového kempu pre ženy a žiakov, 

Chabařovice 

 2012 – MS žien a juniorov v Brne 

 2012 – MS mužov v Nymburku 
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 2013 – 4. ročník Medzinárodného nohejbalového kempu pre ženy a žiakov, 

Chabařovice 

 2013 – Svetový pohár, muži a ženy, v Montreale, Kanada (predchádzali mu 

nohejbalové exhibície počas tenisového turnaja ATP Rogers Cup) 

 2013 – ME žien a juniorov v Košiciach, SR 

 2014 – 1. Medzinárodný nohejbalový kemp pre mužov, Nymburk 

 2014 – 5. ročník Medzinárodného nohejbalového kempu pre ženy a žiakov, 

Chabařovice 

 2014 – Svetový pohár klubov, Brno-Modřice 

 2014 – MS družstiev mužov, Brandýs nad Labem 

Vznikly z těchto sešlostí nějaké závěry, posunul se nohejbal díky nim někam? 

Tieto aktivity a podujatia zviditeľnili nohejbal na medzinárodnej scéne, najmä 

MS v Nymburku v roku 2012 boli prelomové, pokiaľ ide o počet krajín, vynikajúci 

marketing a propagáciu a enormný divácky záujem.  Toto podujatie nadchlo a 

inšpirovalo mnohých priaznivcov nohejbalu v nových krajinách k ďalších snahám a 

akciám, dôkazom bol napríklad Svetový pohár v Montreale v roku 2013. Vďaka týmto 

aktivitám sa tiež posilnil obraz UNIF ako silného a dôveryhodného partnera pre 

kandidátske krajiny  (Mali, Južná Kórea, Maďarsko...), spolupráca s nimi sa 

zintenzívnila a vyústila do ich členstva v UNIF. Všetky uvedené MS a ME mali svoju 

vlastnú webovú / facebookovú stránku a boli vysielané online, takže sa k nim mohli 

dostať fanúšikovia skutočne z celého sveta.  

Jaká je podle vás nohejbalová budoucnost? 

UNIF sa bude snažiť, aby vývoj v medzinárodnom nohejbale pokračoval 

v nastúpenom trende. Za obdobie fungovania UNIF sa nohejbal dostal do krajín, kde ho 

predtým nepoznali, napr.  Kostarika, Mali, Kamerun, Tunisko, Kanada. Nadviazala sa 

spolupráca s Južnou Kóreou, kde hra podobná nohejbalu je doslova národným športom 

a teší sa veľkej obľube. Zorganizovali sa kurzy pre trénerov aj rozhodcov, 

medzinárodné tréningové kempy. Celkovo je medzi členmi UNIF konsenzus ohľadom 

smerovania medzinárodného nohejbalu, jeho pravidiel a súťaží, čo vytvára priaznivé 

podmienky pre ďalšiu prácu. Medzi priority patrí príprava písomného aj 

audiovizuálneho materiálu pre hráčov, trénerov aj rozhodcov a tiež propagačného 
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materiálu za účelom získavania partnerov a sponzorov. Tiež bude veľmi dôležité 

stabilizovať medzinárodné súťaže, ich formát a frekvenciu.  

Je nějaká možnost, že by se nohejbal někdy dostal na OH? 

Možnosť tu je, aj keď momentálne je, pravdupovediac, veľmi vzdialená. Na to, 

aby bol šport uznaný Medzinárodným olympijským výborom (MOV), musí splniť 

veľmi prísne kritériá a ani uznanie zo strany MOV nezaručuje, že sa takýto šport raz 

objaví v olympijskom programe.  

Jaká kritéria nohejbal splňuje v tomto ohledu a jaké nesplňuje (dostat se na OH)? 

Prvým krokom je pre UNIF stať sa členom SportAccord, čo je medzinárodná 

organizácia združujúca športové federácie pre olympijské aj neolympijské športy. 

Presné pravidlá členstva sú uvedené na webovej stránke SportAccord, z tých 

najdôležitejších spomeniem podmienku v mať v prípade letného športu min. 40 členov 

(národných zväzov) aspoň z 3 kontinentov, z ktorých musí byť väčšina uznaná 

príslušnými národnými športovými orgánmi (národný olympijský výbor a pod.). Byť 

jediným riadiacim orgánom celosvetovo pre ten konkrétny šport a tiež prijať a 

implementovať Strategický plán a Svetový antidopingový kódex.  

UNIF má momentálne 20 členov z 5 kontinentov, z ktorých len minimum je 

zatiaľ uznaných príslušnými národnými športovými orgánmi. Tiež bude potrebné 

zjednotiť medzinárodné nohejbalové hnutie, ktoré je momentálne rozdelené do dvoch 

svetových federácií. V roku 2012 bol kongresom UNIF prijatý Strategický plán 2012-

2016 a Svetový antidopingový kódex, no ich praktické uplatňovanie a dosiahnutie 

cieľov, predovšetkým pokiaľ ide o antidopingové kontroly, si bude vyžadovať väčšiu 

stabilitu nohejbalového prostredia (okrem iného, viac finančných aj ľudských zdrojov).  

Vznikly za touto myšlenkou nějaké projekty?  

V rámci niektorých národných zväzov sa nohejbal zúčastňuje podujatí (najmä 

pre deti) s olympijskou myšlienkou. Na medzinárodnej úrovni je cieľom splniť 

podmienky členstva v SportAccord a následne sa uchádzať o uznanie zo strany MOV, 

čo realisticky možno zhodnotiť ako beh na dlhú trať. Všetky aktivity a snahy UNIF 

popísané vyššie smerujú k tomu, aby si nohejbal postupne získal väčšiu popularitu na 

všetkých kontinentoch a uznanie medzinárodných inštitúcií.  

Děkuji mockrát za Váš čas. 
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4.8.2 Rozhovor s Kamilem Kleníkem (ředitel ČNS) 

Jakou roli pro Vás hraje nohejbal? A jak dlouho se na nohejbalové půdě 

pohybujete? 

Nohejbal je mou celoživotní zálibou ve volném čase a v současné době v čím dál 

větším rozsahu, protože se mu nevěnuji jen jako hráč, ale také i jako zvolený zástupce 

celého hnutí. Jako kluk jsem přišel k nohejbalu z fotbalu v roce 1985 na svůj první 

trénink oddílu Slavoj Hloubětín, to mi bylo 12 let. 

V jaké nohejbalové sféře se pohybujete? 

V první úrovni jsem hráčem druhé nejvyšší pražské soutěže. Společně s mými 

dlouholetými kamarády nastupujeme za oddíl TJ Malešice. Dále jsem činný ve 

výkonném výboru Českého nohejbalového svazu ve funkci prezidenta. A v poslední 

řadě nyní také vykonávám volenou funkci prezidenta mezinárodní nohejbalové unie 

UNIF. 

Jaké máte jako prezident ČNS funkce a povinnosti? 

V první řadě řídím činnost výkonného výboru, svolávám pravidelná jednání 

tohoto orgánu a snažím se dohlížet i na činnost odborných komisí, které zajišťují 

sportovní činnost. Mojí povinností je také dohlížet na správné hospodaření svazu a 

podepisování všech smluvních vztahů. 

Co je to UNIF? 

UNIF – Union Internationale de Futnet je světová unie nohejbalu sdružující 

jednotlivé národní nohejbalové svazy a organizující soutěže na úrovni MS 

v jednotlivých kategoriích. V současnosti je v této organizaci sdruženo cca 20 zemí z 5 

kontinentů. Dalších cca 5 zemí je v procesu vyjednávání o přistoupení.  UNIF se snaží 

vytvářet svou činností podmínky pro vznik a rozvoj nohejbalu v různých zemích celého 

světa. A to jak osobní účastí, tak hlavně materiální a metodickou výpomocí. 

Pracuje nějakým způsobem ČNS na plánech pro posunutí nohejbalu mezi světově 

uznávané sporty? 

To je neustálá touha všech hráčů i činovníků nohejbalu. Není to jednoduchá 

práce, protože je v dnešní době vše podřízeno tržnímu systému v jednotlivých zemích a 

bez finančních prostředků se rozvoj zajišťuje velmi těžce a pozvolna. Jsme všichni 

dobrovolníci bez finančních odměn za práci a proto náš čas věnovaný nejen této 
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problematice je velmi omezený. Máme svá zaměstnání, která nás živí a své rodiny, 

které nás potřebují. Ale nic se nesmí vzdávat a malými krůčky se posouváme dále. 

Jaké nohejbalové akce za tímto účelem (proslavit a dát světu na vědomí o tomto 

sportu) proběhly v uplynulých dvou letech? 

Nejvýznamnějšími akcemi jsou vždy mediálně sledované mezinárodní akce typu 

mistrovství světa. V poslední době neuniklo širší veřejnosti (nejen v ČR) velmi divácky 

a organizačně vydařené MS mužů 2008 a 2012, pořádané v Nymburce. Přímý přenos 

celoplošné TV stanice ČT sport a převis poptávky pro vstupenkách byl základem 

úspěšné akce. Také proto se zájem ze světa stále více rozšiřuje. Ukázkou je tým Jižní 

Korey, který má velmi silnou tradici sportu podobného našemu nohejbalu. 

Jaká je podle vás nohejbalová budoucnost? 

Budoucnost nohejbalu jako sportu je nyní postavená na práci dobrovolníků a to 

není příliš silná jistota. Sám vím, že takovýchto dobrovolníků je velmi málo a navíc jich 

mnoho v minulosti skončilo u nohejbalu a už se víc k této činnosti nevrátilo. Jakmile se 

nám podaří zajistit alespoň základní finanční jistotu každý rok a budeme moci 

investovat do rozvoje a medializace více prostředků, tak se pohneme výrazněji kupředu. 

Osobně tomu věřím! 

Je nějaká možnost, že by se nohejbal někdy dostal na OH? 

Tato možnost je velmi mizivá a nedoporučuji se k této myšlence příliš upínat. 

Současný program OH je příliš nabitý a naopak se uvažuje o redukci sportovních 

odvětví startujících na těchto hrách. Je spousta významnějších sportovních hnutí, které 

se na OH nedostanou a my jsme bohužel až za nimi.  

Jaká kritéria nohejbal splňuje v tomto ohledu a jaké nesplňuje (dostat se na OH)? 

Kritéria jsou pro nás dosud nedostižná. Neznám jejich znění přesně, ale pokusím 

se v tomto kontextu nastínit, jaká kritéria jsou pro přijetí do mezinárodní asociace Sport 

Accord, která je na nižším stupni, nežli členství v olympijském hnutí. Pro podání 

žádosti do Sport Accord musí světová nohejbalová unie UNIF čítat více než 40 

národních nohejbalových asociací. Z tohoto počtu musí být minimálně 10 členských 

asociací uznáno vlastním národním olympijským výborem (což jsou nyní pouze ČR a 

SR).  Nepostačuje pouze skupina osob hrajících nohejbal pod klubem bez existence 

národní asociace. Dále je nutné mít členy minimálně na 3 kontinentech (to asi jediné 
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splňujeme), pořádat pravidelně mezinárodní soutěže ve všech kategoriích (muži, ženy a 

junioři). Plus mnoho dalších administrativních podmínek, pro které zde není prostor.
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5.  ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo shrnutí dosavadních poznatků o nohejbale, 

olympijských hrách a kritérií MOV pro přijetí nového sportu na letní olympijské hry. 

Dále také upozornit na již vzniklý projekt a shrnout jeho poznatky. Poukázat na 

celkovou nohejbalovou atraktivitu.  

Z analýzy získaných informací zřetelně vyplynulo, že nohejbal je sportem 

potencionálním, proto je třeba ho rozvíjet a modernizovat, aby jeho úroveň vzrůstala a 

mohl se posunout mezi světově uznávané sporty. Ze statistik vyplývá, že mezi 

nohejbalovými trenéry a rozhodčí panuje veliká vědomostní propast, proto by mělo být 

nejprve šetřeno vzdělávání lidí, bez kterých nohejbal nemůže existovat. Následně by 

mělo probíhat po určité době přezkušování, neboť nohejbal je sportem proměnlivým a 

pravidla se často mění. Následně ustálit nohejbalová pravidla do finální podoby a nijak 

významně s nimi nehýbat, aby se zažily ve světě. Nohejbal je sice v ČR sport 

s patřičnou tradicí, ovšem světem je považován za nový, proto je třeba jeho silná 

mediální podpora. Získávání stálých sponzorů a důvěrou stálých získávat nové. Nadále 

rozšiřování povědomí u nejmladších z nás a dětí s nízkou věkovou kategorií, vytváření 

náborů. Čerpání peněz od Českého olympijského výboru na vytváření propagace.  

Poslední část práce obsahuje rozhovory s prezidentem ČNS Kamilem Kleníkem 

a generální sekretářkou UNIF Zuzanou Viňanskou o jejich vidině nohejbalu na 

olympijské scéně. Neboť jsou to lidé, kteří nejvíce ovlivní budoucnost nohejbalu, je 

třeba věřit v jejich vidiny, cíle a v jejich práci. I když jejich názory nejsou vždy úplně 

pozitivní, progres je mnohdy neočekávaný a stát se může cokoliv. 

Protože je nohejbal i mou srdcovou záležitostí, snažím se tento sport propagovat, 

jak se dá, fotím sportovní fotografie a následně tvořím grafické prvky na sportovní 

oděvy s nohejbalovou tématikou. S vyšší propagací a vědomím o sportu se nohejbal 

stává atraktivnějším kandidátem pro zařazení mezi letní olympijské hry. Doufám, že 

postupem času bude vše dotaženo do konce a nohejbal se dostane do světového 

povědomí. A následně by mi tato práce měla posloužit jako základní stavební materiál 

pro detailnější zkoumání předmětné oblasti v rámci diplomové práce. 
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