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 Nohejbalová jedni čka 
Středočeský kraj je místem, kde se sportu daří. Každoročně obsazují 
středočeští sportovci přední příčky v řadě sportovních soutěží, a to i 
těch nejvyšších tuzemských, případně i mezinárodních. Jedním ze 
sportů, kde sportovci ze Středočeského kraje o sobě dávají hlasitě vědět, 
je tradiční sportovní odvětví, zrozené právě v České republice (resp. 
tehdy Československu), nohejbal. 

Úvodní titulek rozhodně není nadnesený. Vždyť poslední roky 
středočeský nohejbal disponuje největším počtem ligových klubů ze 
všech krajů, největším počtem organizovaných soutěží, největším 
počtem klubů ve všech soutěžích. Ve Středočeském kraji se hrají 
nejstarší jednorázové soutěže, konají se zde tuzemské i mezinárodní 
šampionáty. Hráči středočeských klubů tvoří velkou část nohejbalových 
reprezentačních výběrů. Ostatně, i první tištěná nohejbalová pravidla 
nohejbalu se zrodila právě ve Středočeském kraji. Ale sport, to není jen 
ten vrcholový, ale i ten masový, rekreační. I tady se středočeský 
nohejbal může pochlubit skvělou vizitkou. V žádném jiném kraji České 
republiky nenajdeme tolik různých neoficiálních otevřených soutěží pro 
všechny kategorie dle věku a pohlaví.  

 
Mistrovství světa mužů v roce 2008 hostil středočeský Nymburk. 
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 Náš sport 
V současnosti jenom v České republice nalezneme řádově stovky 
různých sportovních odvětví, z nichž některé jsou sdruženy do svazové 
struktury v rámci st řešních sdružení, jiné jsou provozovány pouze na 
částečně organizované, či rekreační bázi. Jen málo z nich však své 
kořeny může vztáhnout právě k České republice, resp. jejím 
předchůdcům. Jedním z takových je nohejbal. Směle tak můžeme 
prohlásit, že je to náš sport. 
Kostkový cukr, polarograf, bleskosvod, kontaktní čočky, oblouková 
lampa, ruchadlo, to vše patří mezi vynalézy, na které může být naše 
země pyšná. Do zlatého fondu českých vynálezů můžeme zajisté 
přiřadit od první poloviny minulého století právě i „náš sport“ 
nohejbal. 

 
Češky vládnou Evropě. Na mezinárodní úspěchy českých hráčů a hráček můžeme 
být právem hrdi. 

Čím si tento sport získal srdce těch, kteří jej provozují? Možná svou 
nenáročností, vždyť jej hrají sedmiletí caparti stejně dobře, jako 
sedmdesátiletí veteráni, a to bez rozdílu pohlaví. Možná svou 
ekonomickou nenáročností, vždyť hráčům stačí pouze sportovní obuv 
a jde se na věc. Možná svým charakterem, který umožňuje do hry 
začlenit odlišné fyzické typy hráčů na různé herní posty. Možná svou 
tradicí, kterou se mnoho nových nebo ze zahraničí importovaných 
sportů pochlubit nemůže. Možná také právě tím, co nohejbal zrodilo. 
Přátelstvím, kamarádstvím, chutí se dobře a zdravě bavit. 
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Bývalí čeští tenisoví reprezentanti Tomáš Šmíd a Ivan Lendl si zahráli i nohejbal. 

Jistě, současný nohejbal zatím nemůže konkurovat profesionálním 
sportovním odvětvím, ve kterých jsou sláva a peníze v hlavní roli. 
Kolik ale na jednoho takového profesionála v těchto sportech 
připadne těch zklamaných, kteří nesplnili očekávání své, nebo svých 
rodi čů? Kolik takových skončí se sportem navždy, nebo dohraje 
kariéru n ěkde v „pralesní“ lize? O dva či tři číselné řády více. Váháte-
li dnes, na který sport přihlásit své dítko, volba na nohejbal určitě 
nebude tou špatnou! 

 
Fotbalový internacionál Ladislav Vízek je častým účastníkem exhibičních 
nohejbalových klání na vrcholných akcích, konaných ve Středočeském kraji. 
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 Historie nohejbalu 
Nohejbal patří do rodiny míčových síťových sportů, tedy sportů, ve 
kterých je míč hrán povolenou částí těla (všechny části mimo rukou) 
na vymezené ploše (hřiště) přes síť. Do rodiny takových sportů patří 
kromě nohejbalu i například Sepaktakraw, Footvolley, Jianzi, Jokgu, 
Footbag Net či Bossaball. Liší se především velikostí hrací plochy 
(hřiště), výškou sítě, velikostí a hmotností míče, počtem hráčů ve hře, 
počtem doteků míče jedním hráčem, počtem dopadů míče během 
výměny, bodováním. 

 
Turnaj dvojic na podolských Žlutých lázních v roce 1942. 

Jako nejstarší z těchto sportů jsou uváděny asijské sporty Jianzi a 
Sepaktakraw, některé prameny hovoří o více než půltisícileté historii. 
Naopak další míčové síťové sporty se mohou pochlubit pouze krátkou 
historií. Nohejbal, mezinárodně nazývaný Footballtennis, či nověji též 
Futnet, vztahuje svůj zrod do 20. let minulého století. Zatím neověřené 
prameny hovoří o hře v Praze nebo Českých Budějovicích, která již 
měla určité základní parametry dnešní hry.  
„Ztotožňovat tyto hry, které se objevily tak jak zanikly, s dnešním 
nohejbalem, je přece nemyslitelné. Pamatuji se, když jsme jako kluci 
v roce 1919 kopali o prázdninách na venkově s míčem, tedy s vepřovým 
měchýřem od místního řezníka, přes oj žebřiňáku na svoz obilí, nebo 
přes nízký plot zahrady. Lze snad toto považovat za nohejbal? Takovou 
fantazii snad nikdo nemá,“ přidal k dobru svůj pohled jeden ze 
zakladatelů nohejbalu, František Kubát. 
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První v tisku vydaná pravidla nohejbalu z roku 1944. 

Právě on s dalšími rekreačními fotbalisty (mj. Kožmín, Tauc, Sláma, 
Háša, Kalina, Mašek, Engl, Houra, Pavel, Hůla) kromě provozování 
fotbalu se začali ve chvílích, kdy se nesešel dostatečný počet hráčů, 
věnovat kopání míče na volejbalovém hřišti. Za síť zprvu sloužila 
natažená prádelní šňůra, později volejbalová síť. Proti sobě hráli 
jednotlivci, dvojice, trojice, podle toho, kolik hráčů se zrovna sešlo. 
Zajímavostí je, že někteří hráči nepoužívali obuv. Psal se rok 1936 a 
hřiště na pražských Žlutých lázních zrodilo novou hru. 

 
Další z pražských turnajů, Slovan VII na Letné a rok 1944. 

„Autorem názvu nohejbal byl můj spoluhráč Kožmín, který snad 
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mechanickým napodobením slova volejbal novou hru tak nazval a my 
ostatní jsme název spontánně převzali. Je to jistě název hovorový, 
nespisovný, ale uspokojivě odpovídá potřebám, v praxi se vžil a sotva už 
bude měněn,“  vysvětlil Kubát vznik názvu tohoto sportu. 
V roce 1938 se k původním průkopníkům přidala další parta, 
vyznávající do té doby volejbal. Řadě hráčů nový sport učaroval, 
někteří z nich tak zaměnili vysokou síť za tu nízkou už navždy. Byli 
mezi nimi i tvůrci vůbec prvních tištěných pravidel nohejbalu, 
Kulhánek st. a Borkovec. V roce 1940 se do nohejbalových klání na 
podolských Žlutých lázních zapojili bývalí fotbaloví internacionálové a 
prvoligoví fotbalisté. O rok později zamířil mezi nohejbalisty 
legendární fotbalový kanonýr Josef Bican a tím se nová hra dostala i 
na stránky tehdejšího tisku. A Bican válel na nohejbalovém hřišti 
stejně, jako na tom fotbalovém.  

 
Pozvánka na první ročník turnaje trojic osady Old Wanderers. 

Z výše uvedeného je patrné, že nohejbal prokazatelně vznikl jako 
modifikace tří míčových sportů. Z fotbalu do nohejbalové kolébky 
zapadl míč, hra všemi částmi těla vyjma rukou, zpracování míče. 
Z tenisu výška sítě, dopad míče na zem při příjmu podání soupeře. 
Nejvíce však nohejbal zdělil z volejbalu. Velikost hřiště, typ sítě, počet 
doteků hráče i sestavy během výměny, terminologie, to vše dodnes tyto 
sporty pojí. Vlastně i metodika obou sportů je velmi blízká. 
V roce 1940 se hrál i první doložený turnaj, a to na trampské osadě 
Montana u Mokropes na Berounce. Na Žlutých lázních se začaly hrát 
turnaje o dva roky později. V roce 1944 se hrál další turnaj na pražské 
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První republikový šampionát se konal roku 1969 na Aksamitově stadionu v Praze. 

Letné. V témže roce vyšla z pera Karla Kulhánka st. a Dr. Zdeňka 
Borkovce první tištěná pravidla nohejbalu, která byla okamžitě 
rozebrána zájemci, zejména z řad trampských rekreačních oblastí. 
Právě trampské osady, zejména ty v povodí řek Vltavy, Berounky, 
Sázavy a jejich přítoků, se staly živnou půdou nohejbalu.  

 
Československá nohejbalová mužská reprezentace v roce 1972. 

Ten se ale v poválečné době vyvíjel solitérně i na dalších místech 
v republice. Prvním počinem k organizaci nového sportu byla 
Trampská liga družstev, dlouhodobá soutěž, hraná v letech 1953-61 
v Praze. Účastníky byly především středočeské osady, z nichž některé 
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již měly své „civilní“ názvy. Byla hrána skupinovým systémem. 
Zpočátku se hrálo v jedné skupině, ke konci soutěže už ve dvou 
výkonnostních třídách. Dalším mezníkem ve vývoji byl vznik prvního 
oficiálního řídícího nohejbalového orgánu, Komise nohejbalu MV 
ČSTV Praha, v roce 1961. Právě pražské soutěže představovaly 
největší hráčský potenciál a následující vývoj to potvrdil. V roce 1962 
se zrodila nová dlouhodobá soutěž, s oficiálním charakterem.  

 
První oficiální mezinárodní turnaj ve spolupráci s IFTA se konal v roce 1988 
v Žatci. 

Pražská soutěž mužstev navazovala na neoficiální Trampskou ligu, a 
tak i zde nalezneme hodně shodných názvů účastnických družstev. 
Část osadních klubů však byla nucena změnou působiště přejít formou 
oddílu nohejbalu pod tělovýchovné jednoty. Od roku 1961 se v Praze 
hrály i oficiální jednorázové soutěže, pražské přebory. 
Na začátku 60. let nohejbal pronikl i do televizního vysílání. Bylo 
sehráno několik exhibi čních utkání, zpočátku pouze pražských celků, 
později i s mimopražskými družstvy. Ke konci 60. let se Pražská 
soutěž mužstev hrála ve čtyřech výkonnostních třídách, s jednou nebo 
více skupinami. Účastnilo se jí téměř na stovku družstev. Protože 
v tomto období se hrály i soutěže v jiných regionech, kde byly 
ustaveny krajské a okresní komise nohejbalu při střešních 
tělovýchovných organizacích, dochází k četným schůzkám 
funkcionářů těchto řídících orgánů se záměrem zorganizovat 
celorepublikové soutěže. Vše bylo připraveno v roce 1968, ale invaze 
vojsk na naše území udělala rázný škrt nad touto aktivitou.  
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15.000 diváků a hraje se…. Nohejbal! I takové obrázky byly a jsou občas k vidění na 
západ od našich hranic. 

Následující rok 1969 znamenal změnu struktury ČSTV, která přešla 
na svazové uspořádání. Ve stejném roce se přece jen první 
celorepubliková soutěž hraje, a to republikový šampionát mužských 
trojic, zároveň se statutem celostátního šampionátu. Tento společný 
statut však nesly jen některé šampionáty, v určitých obdobích se 
konaly republikové a celostátní šampionáty odděleně. 

 
Slavnostní zahajovací nástup na 1. Mistrovství světa mužů 1994 v Košicích. 

V roce 1970 vychází zásluhou především Václava Kovandy metodické 
publikace a učební texty, které byly jednou ze základních podmínek 
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pro vznik celorepublikového nohejbalového svazu. Ten byl ustaven 
v roce následujícím. Rok 1971 přinesl i další významné události, mj. 
organizaci prvního republikového šampionátu mužských dvojic a 
šampionátu dorosteneckých trojic, organizovaného spolu se SSM. 
V roce 1972 byla založena první celorepubliková dlouhodobá soutěž. 
Dle stanoveného klíče do ní bylo zařazeno pět pražských a pět 
mimopražských družstev. Vytvořen byl i reprezentační výběr ČSR.  

 
Zahájení klubového Poháru evropských mistrů v Harrachově roku 1996. 

Roku 1973 se hráči dočkali své prestižní ankety Nohejbalista roku. O 
rok později se ustavení celorepublikového svazu dočkala i druhá 
republika v rámci tehdejší ČSSR. Ve druhé polovině 70. let jsou 
patrné snahy ustavit i celostátní nohejbalový svaz, ale tyto snahy byly 
vedením ČSTV neakceptovány. Výsledkem tak byly celostátní 
šampionáty dvojic, trojic a družstev, které však neměly dlouhého 
trvání.  
Tuzemské ligové soutěže a republikové šampionáty se z drobnými 
obměnami hrají do dnešních dnů. Postupně se kromě kategorií mužů a 
dorostenců do soutěžního plánu zařadily soutěže žáků (později 
rozdělené na kategorie mladších žáků a starších žáků) a soutěže žen. 
Neměl-li nohejbal zůstat jen českou specialitou, musel expandovat za 
hranice. Již v 70. letech proto dochází k ojedinělým výjezdům, 
především do sousedních zemí socialistického bloku. Velkým 
zklamáním pro tuzemské nohejbalové hnutí bylo založení první 
mezinárodní nohejbalové asociace IFTA (International Footballtennis 
Association, později p řejmenované na FIFTA) v roce 1987 ve 
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Přes tři tisíce diváků si našlo cestu na světový šampionát mužů v Prostějově, konaný 
v roce 2004.  

Švýcarsku, bez československé účasti. Ještě v tomto roce dochází 
k intenzivním stykům mezi funkcionáři nové asociace 
s československými činovníky, včetně návštěv na republikových 
šampionátech. Prvním společným projektem byl turnaj Euro Cup, 
konaný v roce 1988 v Žatci, avizovaná mezinárodní konkurence však 
ve finále nedorazila. 

 
Rumunská Oradea, dějiště světového šampionátu mužů v roce 2006. 

Úvod 90. let byl ve znamení „pomlčkových“ sporů mezi politiky obou 
republik  dnes  už  bývalé  federace.  Na  nohejbalové  půdě  ale čeští a  
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Kongres mezinárodní asociace FIFTA v roce 2009 se nesl ve znamení velkých sporů. 

slovenští činovníci společnou řeč nacházeli, dokladem je vstup do 
IFTA pod novým názvem ČSFR v roce 1991 a vznik dvou ročníků 
Federální československé ligy mužů (1991-92). Rozdělení ČSFR na dva 
státy ukončilo další dohady o podobě federálních soutěží a od roku 
1993 se v Česku a na Slovensku již hrají zcela samostatné soutěže.  

 
Společné foto účastníků evropského šampionátu mužů v tureckém Istanbulu a rok 
2009. 

Mezinárodní nohejbalové hnutí se ale svých vrcholných klání přece 
jen dočkalo. V roce 1991 se konalo ve Švýcarsku a Maďarsku 1. 
Mistrovství Evropy mužů (jednotlivců, dvojic, trojic), v roce 1994 se 
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na Slovensku konalo 1. Mistrovství světa mužů (jednotlivců, dvojic, 
trojic). Vždy s českou (resp. československou) účastí. V roce 2000 se na 
Slovensku světového šampionátu dočkali i junio ři a ženy, premiérový 
evropský šampionát těchto dvou kategorií hostilo v roce 2009 
Rumunsko. Kromě šampionátů se v rámci mezinárodní asociace 
konaly i další soutěže, jako Světový pohár mužů či klubový Pohár 
evropských mistrů. Po velkých dlouhodobých sporech v mezinárodní 
asociaci FIFTA, zejména v oblasti nejednotnosti pravidel hry, situace 
vyvrcholila vystoupením ČR a některých dalších zemí z této asociace a 
založením nových asociací UNIF (Union Internationale de FutNet) a 
EFTA (European FutNet Association) v roce 2010. Na rozdíl od IFTA 
(FIFTA) zde ČR byla zakládajícím členem. 

 
Zakládající kongres mezinárodní nohejbalové asociace UNIF v roce 2010.  
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 Za nohejbalem do St ředních Čech 
Největší český kraj spolu s hlavním městem republiky Prahou vytváří 
z hlediska nohejbalové historie jeho srdce. Srdce, ze kterého se tento 
sport stejně jako krev tepnami a vlásečnicemi roztékal do dalších 
větších i menších míst. Střední Čechy tak dnes nabízí unikátní mix 
historického i současného nohejbalu, všech jeho podob od rekreační, 
přes osadní, po výkonnostní a vrcholový, a to ve všech skupinách dle 
věku a pohlaví. 
Nohejbalové kluby v kraji jsou činné ve všech okresech. Některé dnes 
jsou v rozpuku, některé naopak živoří. Najdeme zde kluby zcela nové, 
v obcích, kde se dlouho o nohejbalu vůbec nevědělo. Také kluby, které 
se mohou pyšnit desítkami let tradice. Jestliže ještě před dvaceti roky 
si nikdo nedovolil sáhnout na termíny letních osadních turnaj ů, dnes 
je každý letní víkend doslova prošpikován množstvím různých turnajů 
od rekreační po ligovou úroveň. Nohejbalový poutník může mít 
radost, neexistuje soutěž, která by se v kraji nehrála. 
„Středočeský kraj a nohejbal. Toto slovní spojení je velmi 
frekventované již celou řadu let. Na tomto území se psala historie 
tohoto sportu a v současnosti zde nalezneme mnoho úspěšných oddílů a 
pořadatelů nejrozmanitějších sportovních akcí. Jak jsem již zmínil v 
úvodní větě, tento kraj je opravdu nohejbalu zaslíbený, protože právě 
zde se na trampských osadách v údolích řek počaly psát úvodní kapitoly 
historie nohejbalu v Čechách. Zejména v 60. až 80. letech minulého 
století jsme mohli sledovat obdobu tenisových grandslamů i v 
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Na nohejbalové kurty do Dobříše v roce 1987 dorazili i zástupci tehdy nově 
založené mezinárodní nohejbalové asociace IFTA. 

nohejbale. Takovou prestiž měly letní turnaje na středočeských 
osadách. Každý nohejbalista choval ve velké úctě tyto turnaje a jejich 
atmosféru. Sportovní úroveň byla mnohdy ještě vyšší než v ligových 
soutěžích a proto také málokterý ligový oddíl si nechal tyto turnaje ujít. 
Bohužel, v současné době nesmlouvavého ekonomického světa již tato 
tradice  uhasíná, dřívější kamarádství a vzájemná úcta ustupují a na 
slunce světa se derou turnaje nové s finančními dotacemi. Jedna věc 
ale přetrvává  – vysoký počet amatérských soutěží,  rozesetých po celém 

 
Dorostenecké mistrovství republiky deblů se v roce 2008 konalo v Čelákovicích. 
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Středočeském kraji. Mnohdy organizovaných ve vícestupňových 
úrovních, což svědčí o velkém zájmu o tuto hru a o radosti, kterou svým 
aktérům přináší. Já osobně jsem nohejbalově vyrůstal v tomto kraji, 
protože jsem každé léto trávil větší část prázdnin na břehu Labe v 
chatové osadě Ostrá - Buda. Zde jsem získával své herní ostruhy na 
nejrůznějších turnajích po okolí, které sice nenesly tak zvučná jména 
jako ty z Kocáby či Sázavy, ale vždy se na nich sešlo velké množství 
sestav různých výkonnostních a věkových skupin. Z této široké 
základny pak mohly vzniknout i ti nejúspěšnější – Šacung, Český Brod, 
Čelákovice a v minulosti i Nymburk, Plazy, Břve či Čáslav. Zmíněné 
oddíly jsou nebo byly účastníky nejvyšší mužské ligové soutěže a mají 
ve svých klubovnách mnoho cenných trofejí. Nezastupitelnou úlohu 
hrají v nohejbalovém prostředí i pořadatelé sportovních akcí, zejména 
těch celorepublikových. V tomto ohledu mají své zkušenosti v Českém 
Brodě, Čelákovicích, Sedlčanech, Dobříši, Benešově a Nymburce, kde 
je stále častěji k vidění i mezinárodní nohejbal. Myslím si, že 
Středočeský kraj je nejen svou geografickou polohou opravdovým 
srdcem českého nohejbalu,“ říká prezident Českého nohejbalového 
svazu a evropské nohejbalové asociace EFTA Kamil Kleník. 

 
Prezident Českého nohejbalového svazu Kamil Kleník sledoval v hledišti průběh 
turnaje Světového poháru 2010 v Nymburce. 
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 Historie st ředočeského nohejbalu 
Do Středních Čech nohejbal pronikl z Prahy a dost možná tomu 
mohlo být klidn ě i obráceně. Protože nohejbalisté z pražských Žlutých 
lázní v Podolí byli osobně propojeni s trampskou osadou Montana u 
Mokropes na řece Berounce, nohejbal se na této osadě hrál už na 
konci 30. let minulého století. Zmíněné turnaje na osadě Montana 
v letech 1940-41 tak jsou prvním doložitelným příspěvkem 
středočeského nohejbalu a zatím vůbec prvním zdokumentovaným 
nohejbalovým turnajem. Právě trampské sportovní osady v povodí 
Vltavy, Sázavy, Berounky, Loděnice (Kačáku), Kocáby a dalších 
menších povodí se staly nositelem rozvoje nohejbalu nejen v rámci 
kraje. Na některé z nich se nohejbal dostal právě ze Žlutých lázní, na 
jiné se však dostal paralelním vývojem. 

 
Nohejbalisté po turnaji dvojic osady Montana v roce 1941. 

„Prapočátek našeho nohejbalu začal tehdy, když v ruinách u tenisových 
kurtů na Pražačce někdo našel ve křoví rozdrbanou tenisovou síť. 
Přemýšleli jsme o tom, co se sítí udělat a uvažovali o odbíjené. Jenže 
my jsme neměli síť kde napnout. Tak jsme sehnali dva kolíky a mezi ně 
síť natáhli ve výšce asi metr. Nejdříve jsme naprosto neorganizovaně 
překopávali balon přes síť. Pak to začalo dostávat rysy nějakých 
pravidel, hodně podobných těm, která se dnes hrají. Bylo to tak rok, 
možná dva, před koncem války. Měli jsme už i lajny, dělaly se hroudou 
vápence, bylo ho tam všude plno. To se pak přeneslo i na naší novou 
osadu,“ vzpomíná takový příklad Stanislav Šulc z osady Šacung. 
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Turnaje posázavské osady Šacung se hrají od roku 1952. 

Po druhé světové válce vrcholila možná největší éra nohejbalu. Vždyť 
na řadě osad, kde se do té doby hrál především volejbal, se tento dnes 
olympijský sport musel před nastupujícím nohejbalem sklonit. Po 
mnoha letech však oba sporty z osad postupně mizí a jen malá část 
tehdejších slavných osad se stále hlásí k jejich historii (viz kapitola 
Středočeské nesvazové soutěže).  

 
Nohejbal se v 70. letech hrál i na osadě Toronto v Lukách pod Medníkem. 

Silnou nohejbalovou základnu pochopitelně neoficiální soutěže, byť 
některé z nich se klidně mohly honosit neoficiálním statutem 
národního šampionátu, nemohly věčně uspokojovat. Protože propojení 
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hráčů i činovníků mezi Prahou a Středními Čechami bylo velké a 
v Praze už se dlouhodobé soutěže od roku 1953 (od roku 1962 na 
oficiální úrovni) hrály, vznikl tak pochopitelný tl ak na vznik 
oficiálních středočeských soutěží.  

 
Záběr z turnaje osadního turnaje Údolí oddechu v roce 1974. 

Ty se začaly nejprve hrát na okresní úrovni, pod okresními komisemi 
či výbory nohejbalu při okresních výborech ČSTV. Mezi ty nejstarší 
v kraji pat ří Příbramsko, Mladoboleslavsko, Kutnohorsko, Kladensko 
či Praha západ.  

 
Osada Dědkův vrch na říčce Loděnice a rok 1975. 
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Na svou krajskou soutěž si středočeský nohejbal musel počkat do roku 
1973, kdy vznikla díky snaze nového celorepublikového svazu vytvořit 
mezistupeň mezi ligovou soutěží a okresními přebory a dát také 
soutěžní příležitost oddílům z okresů, kde se okresní soutěž nekonala. 
Teprve poté došlo v roce 1975 k ustavení krajského svazu nohejbalu. 

 
Turnaj osady Batalion a momentka z roku 1975. 

„Středočeský kraj vždy patřil ke stálicím nohejbalového hnutí. Dlouho 
před vznikem okresních a krajského svazu se zde konaly významné 
akce, zejména v podobě osadních turnajů. Turnaje jako Old 
Wanderers, Havran, Maják, Šacung patřily k těm nejznámějším. 
Rovněž v této době se hrála neoficiální soutěž Trampská liga družstev, 
které se účastnili zástupci Středočeského kraje. Právě konec šedesátých 
let a první polovina sedmdesátých let přinesla přelom, kdy oblíbenost 
tohoto sportovního odvětví expandovala. Změna struktury ČSTV dala 
podnět ke vzniku nových oddílů a nohejbalových svazů. Vznik Českého 
nohejbalového svazu nastartoval i jednotnou organizaci soutěží. 
Střední Čechy v roce 1975 nezůstaly pozadu a založily vlastní svaz. To 
už se v kraji hrála dlouhodobá soutěž mužů a dorostu. Středočeští 
zástupci si postupně vybudovali stálé místo v nejvyšších republikových 
soutěžích a byli velkou zásobárnou talentů pro tvořící se reprezentaci. 
V současnosti členská základna v krajských soutěžích čítá na 250 
hráčů a z tohoto počtu tvoří mládež celkovou třetinu. Krajský svaz 
rovněž úzce spolupracuje s nižšími organizačními články, okresními 
svazy, kterých ve Středočeském kraji nalezneme nejvíce ze všech krajů. 
V jejich soutěžích pak startuje dalších téměř 800 hráčů,“  popsal 
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stručně historii i současnost předseda Středočeského krajského 
nohejbalového svazu Petr Rackovský. 

 
Veteránský turnaj na osadě Zapomenutých v Libni, hraný v roce 1986. 
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 Nohejbal dnešních dn ů 
V České republice jádro nohejbalu tvoří oficiální soutěže ve struktuře 
Českého nohejbalového svazu. Dlouhodobé soutěže reprezentují 
soutěže mužů, žen, dorostenců, starších a mladších žáků, hrané 
v jedné nebo více soutěžních úrovních. Např. mužské soutěže v roce 
2011 představovaly celkem 8 výkonnostních úrovní (extraliga, 1. liga, 
2. liga, 1-2 třídy krajských přeborů, 1-3 třídy okresních přeborů). 
Republikové soutěže řídí republikové orgány Českého nohejbalového 
svazu, krajské soutěže řídí krajské nohejbalové svazy (celkem 14), 
okresní soutěže řídí okresní nohejbalové svazy (cca 30). Protože 
v některých okresech není okresní svaz ustaven a neexistují zde tedy 
jím řízené soutěže, některé okresní svazy řídí více okresů. 

 
Rozhovory pro Českou televizi na turnaji Evropského poháru 2011 v Nymburce. 

Podobně vypadá i struktura jednorázových soutěží (turnajů 
jednotlivců, dvojic, trojic, družstev). Republikové soutěže představují 
národní šampionáty všech kategorií. Krajské a okresní nohejbalové 
svazy pak vypisují jednorázové krajské, resp. okresní přebory. Mezi 
jednorázové soutěže se řadí i mezinárodní pohárové seriály. 
Vrcholem hráčského snažení je pak účast v reprezentačním výběru, 
který se účastní vrcholných mezinárodních soutěží, řízených 
mezinárodní nohejbalovou asociací. V současné době se hrají 
šampionáty v kategoriích mužů, žen a juniorů. 
Samotná struktura oficiálních soutěží ovšem znamená jen tu menší 
část nohejbalové základny. Zatímco svazových soutěží se účastní cca 
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Vrcholné mezinárodní nohejbalové akce diváckým nezájmem netrpí. 

10.000 hráčů, nesvazových organizovaných soutěží (resortní soutěže, 
firemní soutěže, školní soutěže, veřejné soutěže střešních organizací 
sportu pro všechny, otevřené turnaje oddílů a osad…) se účastní 
odhadem dalších 40.000 hráčů. Ještě výrazně větší počet hráčů 
(odborné odhady hovoří o 250.000 hráčů) se věnuje nohejbalu na ryze 
rekreační úrovni. 

 
Český juniorský reprezentační výběr se v roce 2008 představil na světovém 
šampionátu žen a juniorů v Přerově. 

Ve struktuře mezinárodních nohejbalových asociací pak nalezneme 
více než dvě desítky členských zemí, především z evropského 
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kontinentu. Úroveň nohejbalu v jednotlivých zemích má však velmi 
rozdílné parametry. Velmi dobrou kvalitou i kvantit ou kromě zemí 
bývalé československé federace disponují např. v Rumunsku, 
Maďarsku, Švýcarsku, Francii. Další země, které se pravidelně účastní 
světových a evropských šampionátů (např. Rakousko, Chorvatsko, 
Rusko, USA, Turecko, Španělsko, Ukrajina, Polsko, Moldávie), zatím 
vyšší úrovně nedosahují. Některé dříve sportovně nebo pořadatelsky 
aktivní země (Brazílie, Švédsko, Německo, Itálie, Norsko) se ze světové 
scény vytrácí nebo již vytratily. 

 
Mezi sporty nejbližší nohejbalu patří korejský Jokgu. 

Zajímavé a dnes ale již spíše teoretické jsou úvahy o možném 
sjednocení všech míčových síťových sportů do jedné střešní asociace, 
která by umožnila budoucí realizaci olympijské myšlenky. Samostatně 
totiž pro tyto jednotlivé sporty, díky stále tvrdším kritériím 
Mezinárodního olympijského výboru, cesta na největší sportovní 
svátek planety cesta nepovede. Byť některé sporty částečného úspěchu 
v podobě zařazení na velké neolympijské sportovní svátky planety 
dosáhly (např. Sepaktakraw). 
Kontakt Český nohejbalový svaz: Vlastimil Pabián, tel. 602 940 312, 
e-mail: v.pabian@nohejbal.org, nohejbal@cstv.cz, 
stránky: http://nohejbal.org 
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 Středočeské svazové sout ěže 
Nohejbalové soutěže ve Středočeském kraji patří k nejstarším, 
nejpočetnějším a také nejlépe organizovaným soutěžím v rámci 
Českého nohejbalového svazu. Lze je rozdělit z hlediska charakteru na 
soutěže mezinárodní, soutěže republikové a soutěže regionální. 
Z hlediska typu pak na soutěže dlouhodobé a soutěže jednorázové. 

 Sout ěže mezinárodní 
Středočeský kraj patří k tradi čním pořadatelům mezinárodních 
jednorázových soutěží. Prim v tomto ohledu hraje Sportovní centrum 
Nymburk, kde se konaly a konají mezinárodní soutěže, včetně 
nejvýznamnějších. Do roku 2011 Nymburk hostil celkem třikrát 
turnaj Světového poháru (2007, 2008, 2010), určený reprezentačním 
výběrům. 

 
Triumf české reprezentační dvojice na světovém šampionátu v roce 2008 
v Nymburce. 

Nejvýznamnější událostí ovšem bylo pořadatelství 8. Mistrovství světa 
mužů v roce 2008, v pořadí třetího světového šampionátu mužů, který 
se konal na české půdě (v letech 2000 a 2004 to byl Prostějov). 
Klubové mezinárodní soutěže mužů reprezentuje Pohár evropských 
mistrů a také Evropský pohár, dříve hraný jako mezinárodní seriál 
Pohár Českého nohejbalového svazu. Ten se ve Středočeském kraji 
hrál do roku 2011 celkem čtyřikrát. T ři ročníky turnaje v letech 2006-
08 hostil Benešov, pořadatelem byl SK Šacung Benešov. 
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Seriál Evropský pohár mužů 2008 uzavíral turnaj v Benešově. 

Zatím posledním středočeským příspěvkem evropskému klubovému 
pohárovému seriálu byl dvojturnaj v Nymburce, který v roce 2011 
pořádalo zmíněné Sportovní centrum. Kromě mužských soutěží se ve 
Středočeském kraji pořádají i mezinárodní soutěže dalších kategorií. 
Např. hostitelem Evropského poháru žen v roce 2005 byl TJ Slavoj 
Český Brod. 

 
Evropský pohár žen se v roce 2005 konal i v Českém Brodě. 
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 Sout ěže republikové 
Tuzemské soutěže celorepublikového charakteru ve Středočeském 
kraji m ůžeme rozdělit na dlouhodobé soutěže a soutěže jednorázové. 
Řídícím orgánem těchto soutěží je vždy celorepublikový orgán 
Českého nohejbalového svazu.  
Dlouhodobé soutěže ve Středočeském kraji reprezentuje účast 
družstev středočeských oddílů v ligových soutěžích – extraliga mužů, 
1. liga mužů, 2. liga mužů, 1. liga žen, 2. liga žen, 1. liga dorostenců. 
Pohlédneme-li do historie středočeského nohejbalu, přídavkem 
„ligový“ se může nebo mohlo honosit nemálo středočeských klubů. 
Mezi muži to jsou VTJ Čáslav, TJ Slavoj Český Brod, TJ Spartak 
Čelákovice, TJ Plazy, SK Šacung Benešov, TJ Sokol Břve, TJ 
Lokomotiva Nymburk, TJ RZ Dob říš, TJ Kablo Kladno, mezi mládeží 
pak navíc TJ Sokol Mnichovo Hradiště a SK Vltavský vodník 
Zvírotice. Mezi ženami (tvořícími cca 4% základny ČNS) se pak 
ligovou účastí mohli pochlubit v TJ Slavoj Český Brod, TJ Sokol Břve, 
TJ Lokomotiva Nymburk. 

 
V roce 1980 pronikl mezi ligovou elitu celek VTJ Čáslav. 

Prvním středočeským ligovým klubem v ligové soutěži byla VTJ 
Čáslav v roce 1980. V letech 2009-11 byla z 8 účastníků mužské 
nejvyšší dlouhodobé soutěže hned trojice celků ze Středočeského kraje 
(2009-10 SK Šacung Benešov, TJ Sokol Břve, TJ Spartak Čelákovice, 
2011 místo Břví TJ Slavoj Český Brod). Nejstarším středočeským 
klubem, který hraje bez přerušení svazové soutěže, je SK Šacung 
Benešov, jehož předchůdci však v některých obdobích hráli v Praze. 



STŘEDOČESKÉ SVAZOVÉ SOUTĚŽE 

29 

 
Prvním středočeským ligovým mistrem se stal v roce 2010 Šacung Benešov. 

Středočeský kraj také patří k nejčetnějším pořadatelům svazových 
celorepublikových jednorázových soutěží, národních šampionátů 
mužů, žen, dorostenců, starších a mladších žáků. Nejprestižnějšími 
jsou pochopitelně mužské šampionáty. Ten první se v kraji konal 
v roce 1974. Byl to šampionát dvojic a hostitelem byl oddíl TJ Kaučuk 
Kralupy.  

 
Do Středočeského kraje zavítal domácí republikový šampionát v roce 1974. 
Pořadatelem turnaje dvojic byl oddíl Kaučuk Kralupy. 
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Nejlepší republikové dvojice se v roce 1981 střetly v Osnici a Libni. 

V roce 1981 stejnou disciplínu uspořádaly sousedící oddíly z Osnice a 
Libn ě. Trojice poprvé zavítaly do Středních Čech v roce 1984, do 
Mladé Boleslavi. Hned o rok později se mistrovské tituly ve dvojicích 
rozdávaly v Sázavě. V roce 1987 Dobříš kromě nejlepších 
republikových trojic poprvé p řivítala i zástupce v témže roce založené 
mezinárodní nohejbalové asociace IFTA, pro které to bylo první 
oficiální setkání s českým nohejbalem a soutěžemi.  

 
V roce 1984 se Mistrovství ČSR trojic mužů odehrálo v Mladé Boleslavi. 

Dobříš dostala důvěru i rok následující, a to jako pořadatel 
šampionátu dvojic a trojic celé ČSSR, tedy i s účastí slovenských 
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sestav. Dvojice a trojice, byť „jen“ české, si to rozdaly o tituly 
v Sedlčanech v roce 1991. Další šampionát ve Středočeském kraji 
hostila v roce 1995 Dobříš a byly to dvojice. Národní šampionát 
jednotlivců mohli poprvé středočeští diváci sledovat v roce 1998 
v Osnici. Následující rok se ve trojkách o tituly bojovalo 
v Čelákovicích. Nejlepší jednotlivci se znovu potkali v Nymburce roku 
2006 a 2007. Následující dva roky pak jednotlivce hostil Brandýs nad 
Labem. V Nymburce se pak v roce 2009 střetly trojkové sestavy.  

 
Trojice rozhodčích z mistrovství republiky mužských singlistů, který se v roce 2009 
konal v Brandýse nad Labem. 

Krom ě samotného pořadatelství se středočeské kluby účastní i 
republikových jednorázových soutěží, hraných v jiných krajích. 
Podrobný popis klubů a dosažených úspěchů v dlouhodobých a 
jednorázových soutěžích viz kapitola Středočeské svazy a kluby. 

 Sout ěže krajské 
O stupínek níže, než republikové soutěže řízené celorepublikovými 
orgány Českého nohejbalového svazu, stojí ve Středočeském kraji 
krajské dlouhodobé a jednorázové soutěže. Jsou řízený Krajským 
nohejbalovým svazem Střední Čechy (KNS Střední Čechy, dříve 
Krajská nohejbalová soutěžní komise). Ten je vydavatelem sportovně 
– technických předpisů s krátkodobou platností (rozpisy a rozlosování 
soutěží, termínový kalendář) pro tyto soutěže. 
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Příprava hřišť na turnaj středočeského krajského přeboru dvojic 1976 v Nymburce. 

Dlouhodobé mužské soutěže KNS Střední Čechy jsou hrány ve dvou 
výkonnostních třídách. Vyšší soutěží je Krajský přebor mužů, nižší 
pak Krajská soutěž mužů. Obě jsou hrány v jedné skupině, 
skupinovým systémem. V roce 2011 každou ze skupin tvořilo 8 
družstev. Vítěz přeboru se účastní kvalifikace o účast ve 2. lize mužů.  

 
Středočeský přebor trojic 2009 hostily Čelákovice. 

Jednorázové soutěže KNS Střední Čechy představují krajské přebory 
jednotlivců, dvojic, trojic. Ve dřívějších obdobích tyto soutěže nesly 
statut kvalifikace na národní šampionáty, později už tento statut 
nenesly, což se negativně projevilo na jejich kvalit ě. 
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Přebor mužských dvojic okresu Kladno v roce 1973. 

 Sout ěže okresní 
Okresní soutěže představují nejnižší stupeň struktury nohejbalových 
soutěží. Jsou řízený příslušným Okresním nohejbalovým svazem 
(ONS, dříve Okresní nohejbalová soutěžní komise). Ten je 
vydavatelem sportovně – technických předpisů s krátkodobou 
platností (roční rozpisy a rozlosování soutěží, termínový kalendář) pro 
tyto soutěže.  

 
Okresní přebor dvojic mužů se na Praze – západ hrál v roce 1975 v Masečíně. 
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V roce 2011 v rámci Středočeského kraje vyvíjelo činnost celkem 8 
ONS (Benešov, Beroun, Kladno, Kutná Hora, Mladá Boleslav, 
Nymburk, Praha západ, Příbram). Ve čtyřech okresech Středočeského 
kraje (Kolín, M ělník, Praha východ, Rakovník) nebyl ONS ustaven, 
nebo v minulosti svojí činnost pozastavil a dosud neobnovil. Z tohoto 
důvodu nohejbalové oddíly z takových okresů hrají soutěže jiného 
okresu, kde je fungující ONS.  
Dlouhodobé mužské soutěže ONS jsou hrány v jedné až třech 
výkonnostních třídách, podle okresu. Vítěz nejvyšší okresní soutěže se 
účastní kvalifikace o účast v Krajské soutěži mužů. Jednorázové 
soutěže ONS představují okresní přebory jednotlivců, dvojic, trojic. 
V některých okresech však nejsou pořádány. 

 
Okresní trojice se na Benešovsku v roce 2008 o přebornický titul utkaly na Racku. 
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 Středočeské svazy a kluby 
V přehledu jsou uvedeny všechny okresní nohejbalové svazy, které 
vyvíjí činnost, nebo v jejich okrese působí kluby a oddíly nohejbalu. 
Dále jsou v přehledu uvedeny pouze kluby a oddíly, které v roce 2011 
působily v soutěžích na území Středočeského kraje (okresní, krajské, 
republikové soutěže) a které předaly podklady o své 
činnosti.

 
Článek z dobového tisku avizuje ustavení Středočeského krajského svazu. 

Středočeský krajský nohejbalový svaz  
Středočeský KNS je nižším organizačním článkem Českého 
nohejbalového svazu, zmocněným k řízení soutěží, hraných na úrovni 
Středočeského kraje. Byl ustaven na ustavující konferenci VSN KV 
dne 7.3.1975. V předsednictvu tehdy zasedli Eger (předseda), Janošík, 
Kunst, Král, Cmíral, Ko čiš, Těšina. V současnosti je KNS 
organizátorem dvou dlouhodobých soutěží mužů (od roku 2004 se 
hraje Krajský p řebor družstev a Krajská soutěž družstev mužů, obě 
po 8 účastnících) a v minulých letech organizoval i jednorázové 
soutěže. V roce 2011 se krajského přeboru zúčastnila družstva TJ 
Sokol Slaný, TJ Církvice, TJ Sokol Mnichovo Hradiště, TJ Sokol Nové 
Strašecí, TJ Lokomotiva Nymburk, NK Dobříš, TJ Slavoj Vrdy a TJ 
Sokol Vlašim. Krajské soutěže se pak v tomto roce zúčastnila družstva 
SK Úvaly, SK Zaječov, SK Nohejbal Přišimasy, NK Osnice, TJ Slavoj 
Český Brod, SK Vavřinec, TJ Neratovice a Nohejbal Kostelec – 
Konojedy. Dále je Středočeský KNS organizátorem mládežnických 
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dlouhodobých soutěží dorostenců, starších a mladších žáků. V roce 
2011 se krajských soutěží mládeže zúčastnila družstva TJ Lokomotiva 
Nymburk, SK Zaječov, TJ Sokol Slaný, TJ Plazy, TJ Slavoj Český 
Brod, TJ Sokol Nové Strašecí, SK Šacung VHS Benešov, TJ Sokol 
Stratov, TJ Spartak Čelákovice, TJ Církvice, TJ Sokol Mnichovo 
Hradiště a TJ Slavoj Vrdy. 
Kontaktní osoba: Peter Rackovský, tel. 776 245 430 (mob.), 
327 314 243 (byt), e-mail: rackovskypeter@seznam.cz, 
stránky: http://www.stredoceskynohejbal.cz 

 
Polařská momentka ze středočeské krajské soutěže. 
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 Okres Benešov 
Okresní nohejbalový svaz Benešov 
ONS Benešov je nižším organizačním článkem Českého nohejbalového 
svazu, zmocněným k řízení soutěží, hraných na úrovni okresu 
Benešov. Byl ustaven v roce 2005. Je organizátorem jedné dlouhodobé 
soutěže mužů (Okresní přebor družstev) a v minulých letech 
organizoval   i  jednorázové  soutěže  mužů  (Okresní  přebor  dvojic  a 

 
ONS Benešov je také spolupořadatelem okresního kola Poháru ČNS základních škol. 
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Okresní přebor trojic). V roce 2011 se dlouhodobé soutěže zúčastnilo 
celkem 8 družstev ze 4 oddílů okresu Benešov (SK Šacung Benešov, TJ 
Sokol Divišov, SVP Pecerady, Nohejbal Albatros) a ze 2 oddílů okresu 
Praha – východ (TJ Sokol Zvánovice, Copa del Merida). 
Ve vyšších, krajských dlouhodobých soutěžích mužů, z okresu v roce 
2011 působilo 1 družstvo z 1 oddílu (TJ Sokol Vlašim). V krajských 
soutěžích mládeže v roce 2011 působilo 1 družstvo z 1 oddílu (SK 
Šacung Benešov). V celorepublikových ligových soutěžích mužů v roce 
2011 startovala 2 družstva z 1 oddílu (SK Šacung Benešov). 
V celorepublikových ligových soutěžích žen nebo mládeže v roce 2011 
žádné družstvo z okresu Benešov nestartovalo. 
Kontaktní osoba: Miloslav Ziegler, tel. 774 871 527 (mob.), 
974 871 527 (zam.), e-mail: ons.benesov@tiscali.cz 

Nohejbal Albatros 
Osada Albatros je jednou ze sportovních či trampských chatových 
osad, na kterých se nohejbal udržel do dnešních dní. Její poloha je u 
Chotýšan – Městečka, na polovině cesty z Benešova do Vlašimi. Na 
osadě má nohejbal téměř třicetiletou tradici, která je krom ě osadního 
zápolení vidět i v účastech na regionálních turnajích. V roce 2006 se 
osadní družstvo přihlásilo do dlouhodobé soutěže ONS Benešov, kde 
pravidelně obsazuje medailové příčky. Největším dosavadním 
turnajovým úspěchem je vítězství na jednorázovém okresním přeboru 
ONS Benešov.  

 
Osadní hřiště Albatrosu během soutěžního utkání. 
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Osadní klub má k dispozici jedno antukové hřiště u potoka, které 
(jako u většiny hřišť u vodních toků) díky povodním prošlo 
rekonstrukcemi. Minulostí jsou doby, kdy zde bylo pořádáno několik 
turnaj ů v roce. 
Kontaktní osoba: Jan Alexander, tel. 775 157 571,  
e-mail: alexjan@seznam.cz, stránky: http://www.albatros.xf.cz 

 
Pozdrav soupeřů po zápase na halovém turnaji dvojic, pořádaném oddílem 
z Divišova. 

TJ Sokol Divišov 
Městys Divišov leží východně od Benešova a nohejbal se zde hraje 
jedno desetiletí. Začátky jsou prakticky totožné, jako u většiny oddílů. 
Rekreační kopání v různém počtu hráčů bylo provozováno v zimě 
v tělocvičně. Postupem času zvítězila chuť vstoupit do oficiálních 
soutěží, proto nohejbalisté v roce 2000 přešli pod hlavičku místní 
sokolské tělovýchovné jednoty a téhož roku měli k dispozici i nové 
venkovní hřiště. Následovaly výjezdy hráčů na turnaje a v roce 2005 
oddíl jako jeden ze zakladatelů vstoupil do nové okresní dlouhodobé 
soutěže ONS Benešov. Největším dosavadním úspěchem v soutěži je 2. 
místo. 
Kontaktní osoba: Jiří Pajma, tel. 606 833 059 (mob.), 974 841 666 
(zam.), e-mail: nohejbal.divisov@seznam.cz 

SVP Pecerady 
Nohejbalový klub v Peceradech patří k jednooborovým klubům, tj. 
klubům, disponujících pouze jedním oddílem jednoho sportovního 



STŘEDOČESKÉ SVAZY A KLUBY  

40 

 
Hřiště v Peceradech. 

odvětví. Pecerady nalezneme severovýchodně od Týnce nad Sázavou. 
Se 14 hráči klub zahájil svou činnost až v roce 2007, kdy získal 
k využívání hřiště. Od roku 2008 se družstvo účastní okresní 
dlouhodobé soutěže ONS Benešov, když získalo několik hrá čů z 
končících sousedních Bukovan. Peceradské hřiště má povrch 
z kamenného prachu a kromě trénink ů a soutěžních utkání se na něm 
v červnu koná i letní turnaj. Klub dále pořádá i zimní turnaj. 
Kontaktní osoba: Vladimír Smolík, tel. 602 313 354,  
e-mail: vahybenesov@seznam.cz 

 
Momentka z utkání krajského přeboru Sokola Vlašim. 
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TJ Sokol Vlašim 
Ve druhém největším městě okresu se nohejbal hrál už před rokem 
1987, ale právě v tomto roce začíná být na organizované bázi. Prvními 
místy hry byly tělocvičny na Vorlin ě a na Kostelíku, kde byly 
pořádány turnaje. Z této první skupiny do dnešních dnů zůstali hře 
věrni Karel Mašek a Jiří Kyliánek. Do svazových soutěží vstoupil 
oddíl Sokola v roce 2005, kdy byl u založení soutěží ONS Benešov.  
V okresních soutěžích družstvo dokázalo zvítězit jak na jednorázových 
přeborech, tak v dlouhodobé soutěži. V roce 2008 se družstvo jako 
vítěz okresního přeboru úspěšně zúčastnilo kvalifikace o krajskou 
soutěž. O dva roky později p řišlo další vítězství v soutěži a další 
postup, do krajského přeboru středočeského KNS. V současnosti má 
oddíl čtyři družstva, z nichž však svazové soutěže hraje jediné. Oddíl 
též pořádá zimní halový turnaj. Zápasy i venkovní akce se hrají na 
antukovém hřišti u sokolovny. 
Kontaktní osoba: Radek Krunert, tel. 602 353 399 (mob.), 317 844 881 
(zam.), e-mail: nohejbal@nohejbalvlasim.cz,  
stránky: http://www.nohejbalvlasim.cz 

 
Domácí hřiště Vlašimi. 

SK Šacung Benešov 
Klub v okresním městě má velmi dlouhou historii, vztaženou ke 
stejnojmenné osadě u obce Kaliště - Lensedly v Posázaví. Na této 
osadě se nohejbal začal hrát v poválečné době a od roku 1952 se zde 
konaly turnaje. Od roku 1955 se osadní klub účastnil soutěží, nejprve 
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Trampské ligy, poté pražských nohejbalových soutěží a od roku 1972 i 
nově založené ligové soutěže. Nejvyšší soutěž hrálo první družstvo 
stále, s výjimkou let 1991-2000, kdy působilo ve druhé nejvyšší soutěži. 
Nejprve hrálo pod názvem Šacung, poté v Praze jako Dynamo 
Strašnice – Šacung, TJ Dopravní podniky Praha, TJ DP Šacung. 
V roce 1998 už hrálo družstvo zpět na osadním hřišti v Lensedlech.  
V roce 2007 se klub transformoval s benešovským oddílem nohejbalu 
KKN Benešov na současný SK Šacung Benešov a od roku 2011 hraje 
v novém areálu v Benešově u fotbalového stadionu. V zimě má 
k dispozici městskou halu. Druhé družstvo klubu působilo v okresní, 
poté v obou krajských soutěžích. V roce 2010 vyhrálo krajský přebor 
a uspělo i v kvalifikaci o 2. ligu. Další dvě družstva klubu, který dnes 
čítá 98 členů, působí v dlouhodobé soutěži ONS Benešov. Družstva 
mladších a starších žáků startují v krajském p řeboru.  

 
Benešovský Šacung patří ke stálicím nejvyšší mužské soutěže. 

Během své historie družstva mužů klubu získala 8 titulů 
z republikových šampionátů jednotlivců, dvojic, trojic, titul z nejvyšší 
ligové soutěže v roce 2010, titul vítěze Evropského poháru v roce 2011, 
k tomu řadu stříbrných a bronzových medailí z těchto soutěží. Mezi 
vavříny sbírající jména ze Šacungu patřili např. Josef Nový, František 
Černý, František Sybal, Oldřich Šálek či Jaroslav Šleichert v 60. 
letech, Jan Kohout, Karel Vlk, Jiří Soukal, Ivan Černý, Aleš 
Procházka a Milan Kuchař v 70-90. letech. Od roku 2000 se v kádru 
objevili čeští a slovenští mužští reprezentanti David Perutka, Martin 
Březina, Petr Stejskal, Josef Řehák, František Kalas, Vladimír Babka, 
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Jiří Holub, Jiří Doubrava, Richard Makara a Pavol Zvonček, z nichž 
někteří v reprezentačním dresu vyhráli pro klub tituly mistr ů světa, 
mistra Evropy a vítěze Světového poháru. V roce 2010 Jiří Doubrava 
zvítězil v anketě Nohejbalista roku. Klub je pořadatelem jak 
svazových, tak nesvazových turnajů. 
Kontaktní osoba: Miloslav Ziegler, tel. 774 871 527 (mob.), 
974 871 527 (zam.), e-mail: sacung@sacung.cz,  
stránky: http://sacung.cz 

 
Zlato a bronz Šacungu na mistrovství republiky trojic v roce 2009. 
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 Okres Beroun 
Okresní nohejbalový svaz Beroun 
ONS Beroun je nižším organizačním článkem Českého nohejbalového 
svazu, zmocněným k řízení soutěží, hraných na úrovni okresu Beroun. 
Byl ustaven v roce 1983. V roce 1997 zastavil svou činnost. K obnovení 
činnosti došlo roku 2009. ONS je organizátorem jedné dlouhodobé 
soutěže mužů (Okresní přebor družstev) a dvou jednorázových soutěží 
mužů (Okresní přebor dvojic a Okresní přebor trojic). 

 
Valná hromada ONS Beroun v roce 2009. 
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V roce 2011 se dlouhodobé soutěže mužů zúčastnilo celkem 6 družstev 
z 6 oddílů z okresu (NK Beroun, TJ Spartak Hořovice, NK Otmíče, 
NK Záluží, TJ Sokol Komárov, NK Zaječov).  
Ve vyšších, krajských dlouhodobých soutěžích mužů, z okresu v roce 
2011 působilo 1 družstvo z 1 oddílu (NK Zaječov). V krajských soutěží 
mládeže v roce 2011 působilo 1 družstvo z 1 oddílu (NK Zaječov). 
V celorepublikových ligových soutěžích v roce 2011 žádné družstvo 
z okresu Beroun nestartovalo. 
Kontaktní osoba: Marek Horák, tel. 775 621 620, 
e-mail: jimanasa@centrum.cz, stránky: http://www.onsberoun.wbs.cz 

 
Družstvo Záluží po utkání s Kleštenicemi. 

TJ Záluží 
Obec Záluží je rozložena podél Stroupinského potoka a nalezneme ji 
východně od Hořovic. Oddíl nohejbalu vznikl v roce 1983. Při této 
příležitosti se zároveň také uskutečnil již 7. ročník nohejbalového 
turnaje trojic. Turnaj p řetrval až do dnešní doby a v roce 2011 byl 
odehrán již jeho 35. ročník. Každoročně se zde hrají minimálně dva 
turnaje trojic. Jeden vždy v měsíci červnu, který je bez omezení 
otevřený široké veřejnosti, druhý pravidelný pak začátkem žáří, jako 
památka k uctění bývalého dlouholetého člena místního nohejbalového 
oddílu, Luboše Janoty. K dispozici jsou 3 antukové kurty, ležící těsně 
vedle sebe v zadní části areálu. Celý pozemek TJ vesměs leží v pěkném 
prostředí na břehu Stroupinského potoka, ve středu obce. V areálu je 
také malá tělocvična, tenisový kurt, posilovna a hokejové hřiště.  
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Družstvo oddílu je účastníkem okresních soutěží ONS Beroun.  
Kontaktní osoba: Marek Horák, tel. 775 621 620, e-mail: 
zaluzi.nohec@seznam.cz, stránky: http://www.nohejbal-zaluzi.wz.cz 

 
Hřiště v Hořovicích. 

TJ Spartak Ho řovice 
Nohejbalový oddíl je součástí tělovýchovné jednoty, působící ve 
druhém největším městě berounského okresu. Svou činnost začal 
v roce 2010 a v současnosti sdružuje 11 členů. Oddíl má jedno 
družstvo, které je účastníkem okresních soutěží ONS Beroun.  

 
Hořovický letní turnaj trojic. 
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To v ročníku 2010 obsadilo 4. místo. Oddíl má k dispozici dvě 
antuková hřiště u fotbalového stadionu. Kromě svazových soutěží klub 
pořádá jednorázové otevřené turnaje. A to v červenci turnaj trojic a 
prosincový zimní halový turnaj trojic. 
Kontaktní osoba: Miroslav Plecitý, tel. 603 458 644,  
e-mail: miroslav.plecity@seznam.cz 

NK Otmí če 
Otmíče nalezneme mezi městy Zdice a Hořovice. Historie nohejbalu v 
Otmíčích sahá do konce 70. let minulého století. Tehdy se parta 
místních nadšenců a fotbalisté z nedalekých Praskoles domluvili a 
založili nohejbalový klub. Na plácku za hospodou vzniklo první 
nohejbalové hřiště. Později hrá či začali hrát i okresní soutěž, kterou 
několikrát vyhráli a dokonce několik ro čníků bojovali ve vyšších 
soutěžích. Zhruba v polovině 90. let přibylo druhé hřiště a v Otmíčích 
se začaly pořádat turnaje. Na konci století okresní soutěž zanikla a tím 
pomalu začínal upadat i nohejbal v Otmíčích. Ovšem úpadek netrval 
dlouho a nastoupila nová generace. Nohejbal začal opět nabírat na 
popularit ě. Tradice turnajů v Otmíčích se i přes zrušení okresní 
soutěže zachovala a na hřiště za hospodou se sjížděla mužstva z celého 
kraje. Tímto způsobem se hrál nohejbal až do doby, kdy se okresní 
nohejbalová soutěž opět po dlouhé době obnovila.  
Kontaktní osoba: Michal Drábek, tel. 724 895 101,  
e-mail: drabek@tipsport.cz 

 
Momentka z utkání Berouna v Hořovicích. 
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NK Beroun 
Klub z okresního města své začátky s nohejbalem datuje rokem 2005. 
Po skromných začátcích formou rekreační hry a účasti na 
regionálních turnajích se družstvo klubu přihlásilo v roce 2010 do 
obnovené okresní dlouhodobé soutěže ONS Beroun. 
Kontaktní osoba: Jan Svoboda, tel. 777 202 448,  
e-mail: beckjara@seznam.cz, 
stránky: http://www.harmotoklubberoun.wbs.cz 

 
Jeden z turnajů, pořádaných Sokolem Komárov. 

TJ Sokol Komárov 
Jihozápadně od města Hořovice se nachází městys Komárov. Již v roce 
1978 zde vznikl v rámci místního Sokola nohejbalový oddíl, hrající 
okresní dlouhodobou soutěž ONS Beroun. Po pozastavení činnosti 
ONS se družstvo oddílu přesunulo do soutěží sousedícího ONS 
Rokycany z Plzeňského kraje. Tam první družstvo oddílu zůstalo do 
dnešní doby. Druhé družstvo se přihlásilo do obnovené okresní soutěže 
ONS Beroun. Největším úspěchem oddílu bylo tříleté působení 
prvního družstva v krajské soutěži středočeského KNS do roku 2008. 
Po sestupu většina hráčů odešla do jiného klubu. Družstvo tak dnes 
hraje okresní přebor ONS Beroun. Oddíl pořádá dva venkovní turnaje 
trojic, v kv ětnu a v srpnu. Svá domácí utkání hraje na hřišti 
s povrchem z kameniva, na osadě Kleštěnice. 
Kontaktní osoba: Jiří Matějka, tel. 607 188 445, e-mail: 
ji.matej@seznam.cz, stránky: http://www.tj-sokol-komarov.wbs.cz 
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Hráči Zaječova pózují s oddílovými mažoretkami. 

NK Zaječov 
Uprostřed trojúhelníku Hořovice, Příbram, Rokycany leží obec 
Zaječov. Nohejbal se zde hraje více než dvě desetiletí. Zpočátku se 
jednalo pouze o hru mezi místními hráči, tu a tam okořeněnou 
střetnutími se sousedními obcemi, zejména Obecnicí a Komárovem. 
V roce 1995 se družstvo klubu přihlásilo do okresní dlouhodobé 
soutěže ONS Beroun, která však zanedlouho nebyla vypsána. Po 
delším  čekání  Zaječovští  vybudovali nový areál  a přihlásili se v roce  

 
První družstvo ze Zaječova v akci. 
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2008 do soutěží sousedního ONS Rokycany v Plzeňském kraji. O rok 
později družstvo postoupilo do vyšší soutěží, kterou je krajská soutěž 
středočeského KNS. Dosavadním největším úspěchem klubu je 2. 
místo v této soutěži. V kádru družstva se představili i hráči 
s ostruhami z republikové extraligy, Karel Jonák a Ondřej Klesal. 
V roce 2010 po obnovení okresní soutěže na Berounsku klub do této 
soutěže vysílá své B družstvo. Další družstva jsou pak účastníkem 
krajského přeboru mladších a starších žáků. Klub pořádá několik 
letních turnajů. 
Kontaktní osoba: Vladimír Ungr, tel. 737 266 427,  
e-mail: nohejbalzajecov@seznam.cz,  
stránky: http://www.nohejbalzajecov.wz.cz 
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 Okres Kladno 
Okresní nohejbalový svaz Kladno 
ONS Kladno je nižším organizačním článkem Českého nohejbalového 
svazu, zmocněným k řízení soutěží, hraných na úrovni okresu Kladno. 
Byl ustaven v roce 1973. Je organizátorem jedné dlouhodobé soutěže 
mužů (Okresní přebor družstev) a v dřívější době organizoval i 
jednorázové soutěže mužů (Okresní přebor dvojic a Okresní přebor 
trojic).  

 
Momentka z turnaje v Unhošti na Kladensku. 
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V roce 2011 se dlouhodobé soutěže mužů zúčastnilo celkem 5 družstev 
ze 3 oddílů okresu Kladno (TJ Slovan Kladno, Sparta Kladno, TJ 
Sokol Slaný) a z 1 oddílu okresu Rakovník (TJ Sokol Nové Strašecí).  
Ve vyšších, krajských dlouhodobých soutěžích mužů, z okresu v roce 
2011 působilo 1 družstvo z 1 oddílu (TJ Sokol Slaný). V krajských 
soutěžích mládeže v roce 2011 působilo 1 družstvo z 1 oddílu (TJ Sokol 
Slaný). V celorepublikových ligových soutěžích v roce 2011 žádné 
družstvo z okresu Kladno nestartovalo. 
Kontaktní osoba: František Viedemann, tel. 736 611 324,  
e-mail: viedfr@seznam.cz 

TJ Slovan Kladno 
Počátky nohejbalového oddílu Slovan Kladno se datují rokem 1985, 
kdy se fotbalisté a volejbalisté začali hře věnovat na volejbalovém 
kurtu Slovanu. Po amatérských začátcích se družstvo oddílu přihlásilo 
do okresního přeboru ONS Kladno a tam působilo do roku 1990, kdy 
mu hrozil zánik. Naštěstí se vedení oddílu podařilo získat další posily a 
nebezpečí bylo zažehnáno. Nahoru šla i výkonnost družstva, které 
v roce 1993 vyválčilo v kvalifikaci postup do krajské soutěže. Jenže 
hned další rok přišlo vystřízlivění a družstvo spadlo zpět do okresního 
přeboru. Zde hraje i v současnosti. Momentálně oddíl je nucen hrát 
v pronájmu na hřišti Sparta Doly Kladno. 
Kontaktní osoba: Petr Hagenhofer, tel. 777 244 200,  
e-mail: hagisro@seznam.cz 

 
Momentka z domácího utkání družstva ze Slaného. 
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TJ Sokol Slaný 
Ve městě Slaný byl nohejbal provozován s menšími přestávkami již od 
60. let minulého století. Obnoven byl díky partě nadšenců s názvem 
Nahejballino ke konci 80. let. V roce 1989 vstoupilo družstvo do 
okresního přeboru ONS Kladno a od roku 1991 již pod hlavičkou 
Sokola. V současnosti má oddíl nohejbalu v této tělovýchovné jednotě 
25 členů. Družstvo oddílu dokázalo celkem třikrát vyhrát krajský 
přebor středočeského KNS a v roce 2009 na rok po úspěšné kvalifikaci 
nahlédlo do třetí nejvyšší soutěže, 2. ligy. Druhé družstvo oddílu 
startuje v okresním přeboru ONS Kladno a dorostenecký tým se 
účastní krajského přeboru. Oddíl je pořadatelem tří turnaj ů, z toho 
dvou pro neregistrované sportovce a jeden zimní otevřený halový. 
Oddíl má k dispozici antukové kurty a zázemí, v zimním období pak 
halu. 
Kontaktní osoba: Jiří Beránek, tel. 777 264 194,  
e-mail: nohejbalslany@seznam.cz,  
stránky: http://nohejbalslany.obrona.net 

 
Nástup družstva Sokol Slaný před zahájením soutěžního utkání. 
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 Okres Kolín 
Okresní nohejbalový svaz Kolín 
ONS Kolín je nižším organizačním článkem Českého nohejbalového 
svazu, zmocněným k řízení soutěží, hraných na úrovni okresu Kolín. 
Byl ustaven v roce 1974. ONS Kolín však v některých obdobích 
pozastavil svou činnost a družstva z okresu tak musela startovat ve 
společné soutěži se sousedním ONS Kutná Hora. Bylo to např. období 
let 1976–85 a po roce 1994.  

 
Pravidelným hostitelem republikových mistrovství na Kolínsku je Český Brod. 
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Družstva oddílů z okresu Kolín tak od té doby startují v soutěžích, 
řízených ONS Kutná Hora. 
Ve vyšších, krajských dlouhodobých soutěžích mužů, z okresu v roce 
2011 působilo 1 družstvo z 1 oddílu (SK Nohejbal Přišimasy, TJ Slavoj 
Český Brod). V krajských soutěžích mládeže v roce 2011 působilo 1 
družstvo z 1 oddílu (TJ Slavoj Český Brod). V celorepublikových 
ligových soutěžích mužů v roce 2011 startovalo 1 družstvo z 1 oddílu 
(TJ Slavoj Český Brod). V celorepublikových ligových soutěžích žen 
v roce 2011 startovalo 1 družstvo z 1 oddílu (TJ Slavoj Český Brod). 
Kontaktní osoba: Jan Vokáč, tel. 723 389 671,  
e-mail: nohejbal.ceskybrod@email.cz 

NK Velké Chvalovice 
V těsném sousedství města Pečky se nachází Velké Chvalovice, kde 
také   působí  jeden  z  mladších  nohejbalových  klubů.  Nohejbal  zde 

 
Soutěžní utkání ve Velkých Chvalovicích. 

má pochopitelně starší historii, ale ta oficiální se vztahuje až k roku 
2009, kdy byl založen nohejbalový klub a jeho družstvo přihlášeno do 
okresní dlouhodobé soutěže ONS Kutná Hora. Mimo soutěžní účasti se 
hráči, kterých je dnes v klubu evidováno 30, zúčastňují mnoha 
nesvazových turnajů. Utkání probíhají jak ve Velkých Chvalovicích 
hřišti, tak v Pečkách na dvou antukových kurtech. 
Kontaktní osoba: Tomáš Mikovec, tel. 777 719 395,  
e-mail: miky.kovarna@seznam.cz,  
stránky: http://www.nohejbalvelkechvalovice.estranky.cz 
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NK Krakovany – Radovesnice II 
Severně od města Týnec nad Labem leží Krakovany. Nohejbal v obci 
má velmi krátkou historii. Místní klub, který dnes eviduje 11 členů, 
byl založen v roce 2009. Družstvo oddílu je nováčkem okresní 
dlouhodobé soutěže ONS Kutná Hora. Pro soutěžní utkání klub 
využíval antukové hřiště v nedaleké obci Radovesnice II a nově má 
k dispozici další rekonstruované hřiště ve své obci s potřebným 
příslušenstvím. 
Kontaktní osoba: Tomáš Fritscher, tel. 723 362 917, 
e-mail: fritscher@email.cz 

 
Hřiště oddílu z Krakovan. 

SK Nohejbal P řišimasy 
Obec Přišimasy leží zhruba na třetině cesty z Úval do Českého Brodu. 
Nohejbalový oddíl byl založen v roce 1986, rok poté, co byl vybudován 
kurt. Ve stejném roce bylo družstvo oddílu přihlášeno do okresní 
dlouhodobé soutěže, kde hrálo celkem sedm sezón. Poté, zejména díky 
nedostatku hráčů, byla činnost přerušena. K jejímu obnovení došlo 
v roce 2004, kdy se družstvo vrací do okresní soutěže ONS Kutná 
Hora. Rok následující zažili v Přišimasech postupovou euforii do 
krajské soutěže. V ní v letech 2007 a 2008 družstvo dosáhlo 
bronzového úspěchu, což je dosavadní největší sportovní úspěch 
oddílu. 
Kontaktní osoba: Michal Daněk, tel. 271 467 879,  
e-mail: danek.michal@o2.com 
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Areál v Přišimasech. 

TJ Slavoj Český Brod 
Město Český Brod je situováno na spojnici Kolína s hlavním městem. 
Počátky místního nohejbalu sahají do roku 1983, kdy se zde hrál na 
rekreační úrovni. Postupem času vznikl nohejbalový oddíl, působící 
nejprve v okresní, poté krajské a nakonec v republikových soutěžích. 
V roce 1992 se oddíl rozšířil o družstva žen a žáků. V současnosti tvoří 
oddíl 81 členů. Mužské družstvo postoupilo do druholigové soutěže 
v roce  1993,  dalším  rok  ale  sestoupilo.  Vrací  se  v roce  1996  a  po 

 
Současné působiště Slavoje Český Brod je využíváno i pro ligová utkání. 
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reorganizaci ligových soutěží hraje 1. ligu (2. nejvyšší soutěž). Tu 
v roce 2001 vyhrálo a poprvé postoupilo do nejvyšší soutěže. Jenže 
následuje další sestup a v roce 2003 postup. Ročník 2004 byl zatím pro 
oddíl výsledkově nejúspěšnější, první družstvo získalo extraligové 
stříbro. Hned následující ročník je ale pro družstvo sezónou hrůzy, 
bez bodového zisku sestupuje. Mezi elitu se vrátilo v roce 2011. 
Jednorázový úspěch mezi mužskými republikovými singlisty získal 
Jan Vokáč v roce 2002. Druhé družstvo oddílu startuje v krajské 
soutěži středočeského KNS. Krajský přebor příslušné kategorie hrají i 
družstva mladších a starších žáků. Medaile z dorosteneckých 
republikových soutěží si oddíl zajistil bronzem z Dorostenecké ligy a 
stříbrem z mistrovství republiky v roce 2009. Velkých úspěchů 
dosáhlo prvoligové družstvo žen, které opakovaně posbíralo všechny 
české tituly z jednorázových i dlouhodobé soutěže. Hráčky Lucie 
Vokáčová v roce 2005, resp. Lenka Majerová – Cibulková v roce 2009 
byly vyhlášeny vítězkami ženské kategorie ankety Nohejbalista roku. 
Ve svém kádru mělo a má ženské družstvo i další české 
reprezentantky, Kateřinu Červenkovou, Martinu Chuchlovou a Janu 
Möglichovou. Jmenované hráčky získaly i zlaté medaile ze světových 
(Opava 2006) a evropských (Španělsko, Vitoria 2010) šampionátů. 
V současné době funguje ve druhé nejvyšší soutěži žen i druhé ženské 
družstvo.  

 
Českobrodská Lenka Majerová – Cibulková se stala Nohejbalistkou roku 2009. 

Oddíl je i pořadatelem jednorázových soutěží svazových i 
nesvazových. Mj. pořádal turnaj Evropského poháru žen, turnaje 



STŘEDOČESKÉ SVAZY A KLUBY  

59 

Mistrovství ČR žen všech disciplín, Mistrovství ČR dorosteneckých 
dvojic a trojic a Mistrovství ČR dvojic a trojic starších žáků. Svou 
činnost oddíl provozoval nejprve na hřišti u Stavokonstrukce, poté 
v areálu za sportovní halou. Po vstupu do nejvyšší soutěže klub působí 
v rekonstruovaném areálu za nemocnicí. K dispozici jsou dvě 
antuková hřiště se zázemím, v zimních měsících pak je využívána 
městská sportovní hala s palubovkou. 
Kontaktní osoba: Jan Vokáč, tel. 723 389 671,  
e-mail: nohejbal.ceskybrod@email.cz,  
stránky: http://www.nohejbal-ceskybrod.cz 
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 Okres Kutná Hora 
Okresní nohejbalový svaz Kutná Hora 
ONS Kutná Hora je nižším organizačním článkem Českého 
nohejbalového svazu, zmocněným k řízení soutěží, hraných na úrovni 
okresu Kutná Hora. Byl ustaven v roce 1973, jeho činnost však byla 
jeden čas pozastavena. Je organizátorem jedné dlouhodobé soutěže 
mužů (Okresní přebor družstev) a tří jednorázových soutěží mužů 
(Okresní přebor  jednotlivců,  Okresní přebor dvojic,  Okresní přebor 

 
Nejúspěšnější trojice z kutnohorského okresního přeboru. 
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trojic). V roce 2011 se dlouhodobé soutěže mužů zúčastnilo celkem 7 
družstev z 5 oddílů okresu Kutná Hora (NK Sparta Kutná Hora, TJ 
Sokol Čáslav, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, Chabeřice Star, TJ 
Církvice) a ze 2 oddílů okresu Kolín (NK Velké Chvalovice, NK 
Krakovany – Radovesnice II). Zajímavostí je ONS vypisovaná 
individuální soutěž hráčů, tzv. Grand Prix, což je soutěž o 
nejvšestrannějšího hráče. Za 27 let vedených statistik v ní bodovalo 
celkem 585 hráčů. 
Ve vyšších, krajských dlouhodobých soutěžích mužů, z okresu v roce 
2011 působila 2 družstva ze 2 oddílů (TJ Slavoj Vrdy, SK Vavřinec). 
V krajských soutěžích mládeže v roce 2011 působilo 1 družstvo z 1 
oddílu (TJ Slavoj Vrdy). V celorepublikových ligových soutěžích 
v roce 2011 žádné družstvo z okresu Kutná Hora nestartovalo. 
Kontaktní osoba: Peter Rackovský, tel. 776 245 430 (mob.), 
327 314 243 (byt), e-mail: rackovskypeter@seznam.cz,  
stránky: www.op-kh-ko.wz.cz 

 
Hřiště čáslavského Sokola v roce 2006. 

TJ Sokol Čáslav 
Nohejbal v Čáslavi je historicky spojen se jmény dvou nohejbalových 
oddílů, TJ Kosmos Čáslav a VTJ Čáslav. Po jejich zániku v roce 1992, 
resp. 1994, většina uvolněných členů zakládá nový oddíl v rámci 
tělovýchovné jednoty Sokol Čáslav. Dnes čítá 22 členů. Čáslavský 
nohejbal o sobě dával prostřednictvím obou zmíněných oddílů vědět 
už v 70. letech minulého století. Od roku 1976 lze nalézt Čáslav ve 
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svazových soutěžích. Největšího úspěchu dosáhla vojenská TJ, která 
v roce 1979 pronikla do nejvyšší mužské soutěže a v následujícím roce 
v lize urvala bronz. Velký podíl na tom měli odvedenci z jiných měst, 
jako např. Vlastimil Stehlík, Ctibor V čala, Dušan a Juraj Trnkové, 
Kl čo. Hráči si v roce 1981 také dvakrát sáhli na bronzovou medaili 
z republikového a celostátního šampionátu mužských dvojic. 
Z novodobé éry TJ Sokol patří mezi úspěchy vítězství dorostenců 
v krajském přeboru družstev 2004. Mezi slavné odchovance patří Ivan 
Marek, Marián Gondu a Petr Těšina. V současnosti oddíl působí 
v okresní dlouhodobé soutěži ONS Kutná Hora. Má k dispozici dva 
antukové kurty a příslušné zázemí. Kromě účasti v soutěžích je oddíl 
též pořadatelem svazových i nesvazových jednorázových turnajů. 
Kontaktní osoba: Peter Rackovský, tel. 776 245 430 (mob.), 
327 314 243 (byt), e-mail: rackovskypeter@seznam.cz 

 
Družstvo Sokola Čáslav v roce 2011. 

NK Sparta Kutná Hora 
Oddíl z okresního města byl založen počátkem 80. let jako ČSAD 
Kutná Hora, kdy v kádru družstva byli pouze zaměstnanci ČSAD. 
V areálu podniku bylo postaveno i první hřiště, na kterém oddíl 
působil. V prvních sezónách se družstvo pohybovalo na rozhraní 1. a 
2. třídy okresní dlouhodobé soutěže ONS Kutná Hora. Zlom přišel 
v roce 1989, kdy družstvo vyhrálo okresní přebor a uspělo i v následné 
kvalifikaci do krajské soutěže. Nakonec však účast ve vyšší soutěži 
odmítlo. S novým názvem NK Sparta si úspěch zopakovalo v roce 1991 
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Mistrovské utkání v Kutné Hoře. 

a tentokrát už příští ročník v krajském přeboru startovalo. Zde 
působilo až do roku 2005, kdy poté, co skončilo na 2. místě, oddíl 
rozhodl o vzdání se soutěže. Od roku 2006 tak družstvo účinkuje 
v okresním přeboru ONS Kutná Hora. Oddíl vychoval řadu hráčů, 
z nichž např. Lukáš Flaks působí v ligovém klubu. K dispozici má 
oddíl antukové hřiště s příslušenstvím. 
Kontaktní osoba: Pavel Němec, tel. 724 065 443, 
e-mail: pa_nemec@centrum.cz 

 
Domácí utkání Chabeřic. 
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Chabe řice Star 
Obec Chabeřice leží v sousedství města Zruč nad Sázavou a nohejbal 
v oficiální podobě zde reprezentují místní Hvězdy. Klub, který dnes 
registruje 14 členů, byl založen v roce 2004. O rok později se již 
družstvo klubu zúčastnilo okresní dlouhodobé soutěže ONS Kutná 
Hora. Sportovní výsledky družstva mají vzestupnou tendenci. Úspěchy 
sklízí zejména mládež, dorostenci se stali okresními přeborníky ve 
dvojicích i trojicích. Dřívější hliněné hřiště areálu je minulostí, dnes je 
k dispozici hřiště s povrchem z jemné prosívky a odpovídající zázemí. 
Klub je také organizátorem dvou turnajů, zimního otevřeného 
deblového ve Zruči nad Sázavou a podzimního Posvícenského turnaje 
trojic, ur čeného především hráčům nižších soutěží a neregistrovaným. 
Kontaktní osoba: Antonín Jelínek, tel. 602 133 015,  
e-mail: info@stavebniny-kolumbus.cz 

 
Vánoční turnaj trojic, hraný ve zručské hale. 

TJ Jiskra Zru č nad Sázavou 
Ve Zruči nad Sázavou se nohejbalové soutěže hrají od roku 1976, kdy 
se družstvo oddílu tělovýchovné jednoty Jiskra přihlásilo do okresní 
dlouhodobé soutěže ONS Kutná Hora. Vznik samotného oddílu byl o 
rok dříve. Dnes má oddíl 10 členů a může se pochlubit celkem osmi 
tituly p řeborníka okresu družstev, třemi vítězstvími na přeborech 
okresu dvojic a čtyřmi ve dvojicích.  
Areál oddílu s antukovým hřištěm se nachází u fotbalového stadionu, 
kde je k dispozici i ubytovna a rekreační středisko. Oddíl pořádá 
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Na hřišti Jiskry Zruč nad Sázavou. 

Vánoční turnaj trojic. 
Kontaktní osoba: Zdeněk Rebhán, tel. 737 656 652,  
e-mail: rebhan.zdenek@tiscali.cz,  
stránky: http://tjjiskrazrucnadsazavou.sblog.cz 

TJ Slavoj Vrdy 
Východně od Čáslavi leží obec Vrdy. Počátky soutěžního nohejbalu ve 
Vrdech sahají do roku 1982, kdy se do okresního přeboru ONS Kutná 
Hora přihlásilo i družstvo vrdského Slavoje.  Ten svá utkání hrával na  

 
Trénink mládežnického družstva ve Vrdech. 
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asfaltovém hřišti za fotbalovým hřištěm. V soutěži však vydržel jen tři 
ročníky. Delší odmlku zakončil až rok 2008, kdy se oddíl nohejbalu 
znovu přihlásil do okresní soutěže a skončil na lichotivé třetí příčce. 
Brzy se ve Vrdech mohli zaradovat z postupu do krajského přeboru 
středočeského KNS. Na krajské úrovni je největším dosavadním 
úspěchem druhé místo na krajském přeboru trojic v roce 2009. Kromě 
mužského družstva se činí i dorostenci, kteří se účastní krajského 
přeboru. Celkem oddíl eviduje v současnosti 25 členů. Vrdští jsou i 
zdatnými pořadateli, každoročně zorganizují čtyři turnaje pro mládež 
a dospělé. Své zápasy družstva hrají na antukovém kurtu u letního 
kina, v zimě se trénuje ve školní tělocvičně.  
Kontaktní osoba: Jan Havránek, tel. 723 815 123, e-mail: 
vranis@post.cz, stránky: http://nohejbalvrdy.wz.cz 

 
Momentka z domácího utkání družstva z Vavřince. 

SK Vav řinec 
Za vavřineckým nohejbalem se musíme vydat z Uhlířských Janovic, 
severním směrem na Zásmuky. Začátky tohoto sportu se v obci datují 
rokem 1975. Tehdy se místní nadšenci rozhodli vybudovat hřiště na 
močálovitém pozemku. Původním záměrem bylo hřiště na volejbal, ale 
naštěstí zvítězil nohejbal. Hráči začali objíždět turnaje a brzy se již 
družstvo klubu přihlásilo do okresní soutěže ONS Kutná Hora, kde 
působilo 24 ročníků. Klub má v současnosti 12 členů a nyní působí 
v krajské dlouhodobé soutěži. Největším dosavadním úspěchem je 
účast na mistrovství republiky v 80. letech, na okresní úrovni pak po 
dvou vítězstvích na okresním přeboru dvojic, trojic a také družstev 
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Hřiště nohejbalového oddílu Církvice. 

(1993, 1996). Kromě soutěžních utkání a zápasů je ve Vavřinci také od 
80. let pořádán turnaj. Klub disponuje jedním antukovým hřištěm a 
odpovídajícím zázemím.  
Kontaktní osoba: Miloslav Vach, tel. 723 815 123, e-mail: 
miloslav.vach@seznam.cz, stránky: http://www.sk-vavrinec.wz.cz 

TJ Církvice 
Obec Církvice lze nalézt v polovině cesty z Kutné Hory do Čáslavi. 
Oddíl nohejbalu místní  tělovýchovné jednoty zapsal svůj vznik v roce 

 
Krajské utkání v Církvicích. 
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2001. Následující rok se družstvo oddílu prezentovalo v okresní 
soutěži ONS Kutná Hora. V roce 2004 již přišlo vítězství v soutěži a 
totéž družstvo zopakovalo v dalším roce. Rok 2006 zastihl družstvo na 
třetí příčce v krajské soutěži a protože se souhrou okolností naskytla 
možnost postupu do nejvyšší krajské soutěže, přeboru, Církvi čtí toho 
využili. V této soutěži v současnosti hraje první družstvo oddílu, to 
druhé pak startuje v okresním přeboru ONS Kutná Hora. K dalším 
úspěchům patří vítězství na krajském přeboru jednotlivců v roce 2006, 
2. místo na krajském přeboru trojic (2008) a 3. místo také na 
krajských trojicích (2007). Odchovanec oddílu Radek Frank dnes 
hraje v extraligovém družstvu jiného klubu. 
Kontaktní osoba: Josef Laczko, tel. 602 245 915, e-mail: 
laczkopepa@seznam.cz, stránky: http://www.tjcirkvice.estranky.cz 
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 Okres M ělník 
V okrese Mělník dosud okresní nohejbalový svaz nebyl ustaven. 
Družstva oddílů z okresu Mělník tak startují v soutěžích sousedního 
ONS Praha západ. 
Ve vyšších, krajských dlouhodobých soutěžích mužů, z okresu v roce 
2011 působilo 1 družstvo z 1 oddílu (TJ Neratovice). V krajských 
soutěžích  mládeže  v roce  2011  nepůsobilo  žádné  družstvo  z okresu 

 
V Kralupech nad Vltavou, městě mělnického okresu, se v roce 1974 konalo 
mistrovství republiky mužských dvojic. 
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Mělník. V celorepublikových ligových soutěžích v roce 2011 žádné 
družstvo z okresu Mělník nestartovalo. 

SPN Lobkovice 95 
Klub v městské čtvrti Neratovic, Lobkovicích, byl založen v roce 1994. 
V současnosti eviduje 22 členů, kteří v roce 2004 vstoupili svým 
družstvem do okresní dlouhodobé soutěže ONS Praha západ. Klub 
dále pořádá o letních prázdninách turnaj. Sportoviště klubu sestává 
z jednoho antukového hřiště a příslušného zázemí. 
Kontaktní osoba: Jaroslav Šlechta, tel. 736 560 657,  
e-mail: jaroslav.slechta@k-protos.cz 

 
Trénink na hřišti v Neratovicích. 

TJ Neratovice 
Neratovický nohejbal jako skoro všude vznikl nejprve na té rekreační 
bázi. Od roku 1992 se začal hrát na kurtech v Mlékojedech a přes 
zimu v neratovických školních tělocvičnách. Hlavní sezóna pak byla ve 
znamení vyjížděk na různé regionální turnaje. Od roku 1998 se ve 
městě již hraje také turnaj. Nohejbalový oddíl místní TJ si na svůj 
oficiální vznik musel počkat do roku 2005, dnes čítá 18 členů. První 
ostrý start v soutěžích se váže k roku 2007, kdy se družstvo oddílu 
zúčastnilo okresní dlouhodobé soutěže ONS Praha západ. O rok 
později se družstvu podařil postup do krajské soutěže středočeského 
KNS. Oddíl má k dispozici dvě antuková hřiště a potřebné zázemí. Pro 
zimní tréninky pak využívá dvou tělocvičen. 
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Kontaktní osoba: Milan Salač, tel. 777 127 123,  
e-mail: milan.salac@karneval.cz,  
stránky: http://www.nohejbal-neratovice.websnadno.cz 
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 Okres Mladá Boleslav 
Okresní nohejbalový svaz Mladá Boleslav 
ONS Mladá Boleslav je nižším organizačním článkem Českého 
nohejbalového svazu, zmocněným k řízení soutěží, hraných na úrovni 
okresu Mladá Boleslav. Byl ustaven v roce 1969. Je organizátorem tří 
dlouhodobých soutěží (1.-3. třída okresního přeboru družstev mužů) a 
v dřívějších  obdobích  organizoval i jednorázové soutěže.  V roce 2011 

 
O mistrovský titul z trojic mužů se v roce 1984 bojovalo v Mladé Boleslavi. 
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se 1. třídy okresního přeboru mužů zúčastnilo celkem 6 družstev z 5 
oddílů okresu Mladá Boleslav (TJ Sokol Semčice, TJ Plazy, SK Jizerní 
Vtelno, NK Bakov nad Jizerou, SK Helada Kolomuty) a 1 oddílu 
okresu Praha východ (SK Nohejbal Hlavenec).  
2. třídy okresního přeboru mužů se zúčastnilo celkem 7 družstev z 5 
oddílů okresu Mladá Boleslav (SK Jizerní Vtelno, NK Benátky nad 
Jizerou, TJ Sokol Mnichovo Hradiště, NK Boseň, Sokol Bradlec) a 2 
oddílů okresu Jičín z Královehradeckého kraje (Sokol Libáň, Agro 
Jičín).  
3. třídy okresního přeboru mužů se zúčastnilo celkem 5 družstev ze 4 
oddílů okresu Mladá Boleslav (TJ Sokol Semčice, SK Helada 
Kolomuty, Sokol Brodce, Ranč Dobrovice) a 1 oddílu okresu Praha 
východ (SK Nohejbal Hlavenec). 
Ve vyšších, krajských dlouhodobých soutěžích mužů, z okresu v roce 
2011 působilo 1 družstvo z 1 oddílu (TJ Sokol Mnichovo Hradiště). 
V krajských soutěžích mládeže v roce 2011 působila 2 družstva ze 2 
oddílů (TJ Sokol Mnichovo Hradiště, TJ Plazy). V celorepublikových 
ligových soutěžích mužů v roce 2011 startovalo 1 družstvo z 1 oddílu 
(TJ Plazy). V celorepublikových ligových soutěžích žen nebo mládeže 
v roce 2011 žádné družstvo z okresu Mladá Boleslav nestartovalo. 
Kontaktní osoba: Josef Ďurček, tel. 606 104 967,  
e-mail: onskmb@seznam.cz, stránky: http://www.onsmb.estranky.cz 

 
Soutěžní utkání Jizerní Vtelno – Hlavenec. 
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SK Jizerní Vtelno 
Jizerní Vtelno je obcí, ležící jihozápadně od Mladé Boleslavi. I tady 
nohejbal má delší tradici. Ta novodobá se váže k roku 1995, kdy došlo 
k výstavbě hřiště a vzniku pravidelně pořádaného turnaje. Do 
svazových soutěží klub poprvé nahlédl v roce 2007, když se zúčastnil 3. 
třídy okresní dlouhodobé soutěže ONS Mladá Boleslav. Na konci roku 
ve Vtelně slavili postup a o dva roky později další. V roce 2010 klub 
postavil i druhé družstvo a znovu z toho byl postup. První tým se ve 
stejném roce jako vítěz nejvyšší okresní soutěže neúspěšně zúčastnil 
kvalifikace okresních přeborníků o účast v krajské soutěži. Několik 
hráčů klubu hostuje v jiných klubech vyšších soutěží. Utkání a 
tréninky se hrají na hřišti s umělým povrchem, vedle kterého je 
k dispozici příslušné zázemí. 
Kontaktní osoba: Pavel Jareš, tel. 777 668 766,  
e-mail: jeos.p@seznam.cz 

 
Tréninková jednotka družstva na hřišti Benátek nad Jizerou. 

NK Benátky nad Jizerou 
Nohejbalový klub v Benátkách nad Jizerou svůj vznik vztahuje k roku 
1974. S evidovanými 21 členy klub působí v okresní dlouhodobé 
soutěži ONS Mladá Boleslav. V současnosti družstvo mužů hraje 2. 
třídu okresního přeboru. Svá utkání hraje na antukovém hřišti 
s potřebným zázemím. 
Kontaktní osoba: Petr Janoušek, tel. 736 638 853,  
e-mail: janousek.bnj@seznam.cz 



STŘEDOČESKÉ SVAZY A KLUBY  

75 

SK Helada Kolomuty 
Do Kolomut se dostaneme, vyrazíme-li z Mladé Boleslavi na východ. 
Severně nad Kolomuty pak leží další nohejbalová obec Plazy. Místní 
klub vznikl v roce 2001 a do soutěží vstoupil v témže roce, kdy se 
družstvo zúčastnilo nejnižší dlouhodobé soutěže ONS Mladá Boleslav. 
Byla z toho hned výhra a postup do 1. třídy okresní soutěže. I tady se 
kolomutská mašina ještě nezastavila, stop však znamenal neúspěch 
v kvalifikaci o krajskou soutěž. V roce 2005 přišel sestup do 2. třídy, 
ten hráči napravili v dalším roce a nyní tedy hrají 1. třídu. Od roku 
2006 působí ve 3. třídě okresní soutěže druhé družstvo klubu. Za 
největší jednorázový úspěch lze považovat vítězství na okresním 
přeboru trojic v roce 2006. V Kolomutech se věnují i mládeži, hráči 
z jejich líhně posbírali několik úspěchů jak na krajských přeborech, 
tak i na republikových šampionátech. Vždy však v dresu jiných 
oddílů. Klub je též pořadatelem několika turnaj ů, např. Štěcha Cup a 
Helada Cup. Pro hru zpočátku klub využíval zázemí v nedalekých 
Plazích, od roku 2006 jsou v Kolomutech k dispozici dva antukové 
kurty a dnes už i provozní budova se zázemím. 
Kontaktní osoba: Zdeněk Svárovský, tel. 731 487 041 (mob.), 
326 330 773, e-mail: zdenek.svarovsky@seznam.syscocolor.cz 

 
Domácí utkání kolomutské rezervy. 

NK Bakov nad Jizerou 
Město Bakov nad Jizerou se nachází mezi Mladou Boleslaví a 
Mnichovým Hradišt ěm. Místní nohejbalový oddíl byl založen v roce 
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Hřiště v Bakově nad Jizerou. 

2003 a zprvu se stal součástí sokolské organizace. Do soutěží vstoupil 
v roce 2005, a to do 3. třídy okresního přeboru ONS Mladá Boleslav. 
Hned z toho byl postup do 2. třídy, kde družstvo odehrálo tři sezóny, 
z nichž ta poslední byla znovu postupovou. V roce 2009 se oddíl, 
mající 8 členů, osamostatnil na samostatný klub. Ten hraje svá 
soutěžní utkání na antukovém hřišti v areálu Pod stráněmi. 
Kontaktní osoba: Josef Janoušek, tel. 724 213 712,  
e-mail: janousek.josef@gmail.com 

 
Utkání v Semčicích. 
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TJ Sokol Sem čice 
Obec Semčice nalezneme na jihovýchod od Mladé Boleslavi, v blízkosti 
města Dobrovice. Nohejbalový oddíl tělovýchovné jednoty Sokol 
Semčice byl založen roku 1980. Největším dosavadním úspěchem 
oddílu, který v současnosti tvoří 21 členů, bylo působení v krajském 
přeboru středočeské KNS v letech 1995-98 a 2004-07. Dvě družstva 
oddílu se účastní dlouhodobých soutěží ONS Mladá Boleslav (v 1. a 3. 
třídě), činné je i žákovské družstvo. Nohejbalisté ze Semčic jsou i 
pořadateli turnajů. V areálu mají tři antukové kurty s osvětlením, 
tribunou a zázemím, včetně občerstvení. 
Kontaktní osoba: Miroslav Kučera, tel. 776 845 386, e-mail: 
kucami@seznam.cz, stránky: http://tjsokolsemcice.webnode.cz 

 
Areál nohejbalu v Mnichově Hradišti bývá plně vytížen. 

TJ Sokol Mnichovo Hradišt ě 
Nohejbal v Mnichově Hradišti navazuje na tradici nohejbalu 
v nedalekém Klášteře Hradiště nad Jizerou, kde byl nohejbal 
provozován od přelomu 60. a 70. let minulého století, do roku 1994. 
V tomto roce hráči přešli pod hlavičku mnichovohradišťské 
tělovýchovné jednoty Sokol. Dnes má oddíl nohejbalu 15 členů. 
Soutěžní formu hry reprezentovalo dlouho jedno družstvo, které 
startovalo v okresní dlouhodobé soutěži ONS Mladá Boleslav. To 
v roce 2006 soutěž vyhrálo a zároveň i uspělo v kvalifikaci o 
středočeskou krajskou soutěž, ve které nyní působí. V roce dalším 
vzniklo druhé družstvo, hrající okresní soutěž ONS Mladá Boleslav (2. 
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třída). Žákovské družstvo patří v krajském přeboru středočeské KNS 
mezi nejlepší a několikrát se zúčastnilo i republikového šampionátu 
družstev. Vrcholem byla účast družstva v dorostenecké lize v roce 
2009, která však měla pouze roční trvání. Dorostenecké družstvo se 
také účastnilo republikových šampionátů a Poháru ČNS. 
K nejvýznamnějším jménům klubové historie lze zařadit Jiřího 
Dostála a Jiřího Kaplana st. Z mladších pak juniorského 
reprezentanta Lukáše Budkaie. Oddíl svá utkání hraje ve 
zrekonstruovaném areálu, na dvou antukových hřištích a jednom 
s umělým povrchem. 
Kontaktní osoba: Stanislav Matouš, tel. 728 263 032,  
e-mail: standa.matous@centrum.cz,  
stránky: http://www.nohejbalhradiste.estranky.cz 

 
Ligové utkání na hřišti v Plazích. 

TJ Plazy 
Obec Plazy leží v těsné blízkosti Mladé Boleslavi. S nohejbalem v této 
lokalit ě se stekáváme již kolem roku 1960, kdy se hrál v Kolomutech a 
ve Valech, tedy sousedních obcích. Od roku 1966 se oddíl z Valů 
účastnil tzv. okresní ligy. Rok 1973 už byl ve znamení účasti družstva 
Plazů ve středočeském krajském přeboru. V roce 1993 se v Plazích už 
mohou potěšit druhou nejvyšší ligovou soutěží mužů, kterou družstvo 
po osmi letech působení opustilo. Ne však nadlouho, roku 2008 je už 
znovu nalezneme v ligové tabulce třetí nejvyšší soutěže, 2. ligy, kterou 
Plazy hrají i v současnosti. K největším úspěchům oddílu s dnes 30 
členy patří čtyři medailová umístění ve 2. nejvyšší soutěži. K nim 
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přispěli hrá či jako Zeman, Štastný, Štolovský, Šnýdr, Kaudl, Zavadil, 
Polák. Kromě úspěších v ligových soutěžích mužů má oddíl i velmi 
dobrou mládežnickou základnu. Dorostenci z Plazů se třikrát postavili 
na republikových šampionátech na stupně vítězů, a to na stříbrný 
stupeň ve dvojicích (2002) a na bronzový ve dvojicích a trojicích 
(2005). Také působili několik let v dorostenecké ligové soutěži. Kromě 
dorostenců hrají v Plazích i starší a mladší žáci. Mimo dlouhodobé 
soutěže oddíl pořádá několik jednorázových turnaj ů. K dispozici má 
oddíl tři antukové kurty s potřebným zázemím. 
Kontaktní osoba: Miloslav Kaudl, tel. 732 756 528,  
e-mail: kaudl@seznam.cz 

 
Hřiště plazského nohejbalového oddílu. 
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 Okres Nymburk 
Okresní nohejbalový svaz Nymburk 
ONS Nymburk je nižším organizačním článkem Českého 
nohejbalového svazu, zmocněným k řízení soutěží, hraných na úrovni 
okresu Nymburk. Byl ustaven v roce 1973. Je organizátorem jedné 
dlouhodobé soutěže mužů (Okresní přebor družstev) a v minulých 
letech organizoval i jednorázové soutěže dvojic a trojic mužů. V roce 
2011 se dlouhodobé  soutěže mužů  zúčastnilo  celkem 12 družstev ze 7 

 
Konference Českého nohejbalového svazu, konaná v Nymburce. 
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oddílů okresu (TJ Sokol Stratov, TJ Lokomotiva Nymburk, TJ 
Sadská, NK Poděbrady, NK Jordán Poděbrady, Žižkov Poděbrady, 
Nohejbal Kounice) a 2 oddílů okresu Praha východ (TJ Spartak 
Čelákovice, NK Traverza Mochov).  
Ve vyšších, krajských dlouhodobých soutěžích mužů, z okresu v roce 
2011 působilo 1 družstvo z 1 oddílu (TJ Lokomotiva Nymburk). 
V krajských soutěžích mládeže v roce 2011 působila 2 družstva ze 2 
oddílů (TJ Lokomotiva Nymburk, TJ Sokol Stratov). 
V celorepublikových ligových soutěžích žen v roce 2011 startovalo 1 
družstvo z 1 oddílu (TJ Lokomotiva Nymburk). V celorepublikových 
ligových soutěžích mužů nebo mládeže v roce 2011 žádné družstvo 
z okresu Nymburk nestartovalo. 
Kontaktní osoba: Petr Švarc, tel. 723 485 328,  
e-mail: ocenasek.jiri@seznam.cz 

TJ Sokol Kounice 
Severně od Českého Brodu leží obec Kounice. Místní nohejbalový 
oddíl byl založen v roce 2002 a o čtyři roky později se přihlásil do 
dlouhodobé soutěže ONS Nymburk. Svá utkání hraje na hřišti 
s povrchem z kamenné drtě, které je po rekonstrukci. Každoročně 
klub pořádá min. dva turnaje trojic. 
Kontaktní osoba:Jiří Hamáček, tel. 604540279,  
e-mail: hamas9@seznam.cz,  
stránky: http://www.nohejbal-kounice.webnode.cz 

 
Hřiště nohejbalového oddílu Sokola Kounice. 
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Zahajovací nástup žáků na turnaji krajského přeboru ve Stratově. 

TJ Sokol Stratov 
Obec Stratov je situována zhruba na třetině cesty z Lysé nad Labem 
do Nymburka. V rámci místní sokolské tělovýchovné jednoty najdeme 
nohejbalový oddíl od roku 1998, kdy se přihlásil do okresní 
dlouhodobé soutěže ONS Nymburk. Soutěž hrál na dva roky starém 
hřišti se škvárovým povrchem, které později stejně jako druhé hřiště 
dostalo antukovou vrstvu. Po letech strávených v okresní soutěži se 
prvnímu ze dvou družstev oddílu podařilo postoupit do krajské 
soutěže. Zde družstvo s jednoroční pauzou odehrálo tři soutěžní 
sezóny, poté se dobrovolně vrátilo do okresní soutěže. Právě v této 
soutěži Stratov získal šest prvenství, z toho tři v řadě. Silnou pozici ve 
strahovském oddíle má mládež. Mladší a starší žáci se účastní jak 
krajské soutěže, tak i jednorázových republikových akcí (Mistrovství 
ČR, Pohár ČNS). Krajský přebor žáků se stal kořistí Stratova v letech 
2008-10, na republikovém šampionátu žáků je zatím nejlepším 
umístěním 4. místo mezi družstvy v roce 2010. 
Kontaktní osoba: Jiří Schneider, tel. 602 657 752, e-mail: 
schneider@metrostav.cz, stránky klubu: http://www.sokolstratov.cz 

NK Jordán Pod ěbrady 
Jeden ze tří poděbradských klubů, které se v historii nohejbalu 
v Poděbradech prolínají, začínal v roce 2001 pod názvem AC Padák 
Poděbrady a hrál na betonovém hřišti na Žižkově. V roce 2002 přišla 
změna názvu na AC Hory Poděbrady a bramborová medaile v okresní 
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Sestava poděbradského Jordánu. 

soutěži ONS Nymburk. Na vítězství v soutěži hráči nečekali dlouho, 
dočkali se v roce 2004. Další prvenství přidali v roce 2010, kdy se 
družstvo klubu neúspěšně pokoušelo o postup do krajské soutěže 
v kvalifikaci.  
Kontaktní osoba: Jaromír Bulír, tel. 602 751 274,  
e-mail: ma.bul@seznam.cz,  
stránky: http://www.nkoazapodebrady.estranky.cz 

NK Pod ěbrady 
Další klub z Poděbrad začal psát svou historii v roce 1980. Jak 
přibývali členové, postupně vznikala další družstva klubu (B družstvo 
v roce 1986, C družstvo v roce 1999). V roce 1986 poprvé klub získal 
titul okresního přeborníka. O pět let později znovu dosáhl na vítězství 
a postup do krajské soutěže. Tu však hrál pouze jednu sezónu, postup 
si však zopakoval roku 1996. V roce 2001 se třetí družstvo 
osamostatnilo a změnilo název na AC Padák Poděbrady. První 
družstvo stejný rok sestoupilo zpět do okresního přeboru. Členská 
základna klubu dnes čítá 12 členů. Klub svou nohejbalovou činnost 
provozuje spolu s NK Jordán Poděbrady na dvou antukových kurtech 
s příslušenstvím, v nedaleké obci Vrbová Lhota. 
Kontaktní osoba: Marek Růžek, tel. 603 978 187 (mob.), 315 746 763, 
e-mail: mruzek@cpoj.cz 
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Družstvo poděbradského Žižkova při tréninku. 

Žižkov Pod ěbrady 
Nejmladší poděbradský klub vznikl v roce 2011. U vzniku byli 
rekreační hráči, kteří se scházeli na místních turnajích. To však už 
hráčům nestačilo, a tak přihlásili družstvo do okresní soutěže ONS 
Nymburk. Zajímavostí ur čitě je, že všichni hráči mají vysokoškolské 
tituly. Klub trénuje a hraje sout ěžní zápasy na hřišti v Sokolčí. 
Kontaktní osoba: Pavel Matoušek, tel. 737 544 181, 
e-mail: pajamatousek@seznam.cz 

 
Mužské družstvo z Nymburka na svém hřišti. 
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TJ Lokomotiva Nymburk 
Počátky nohejbalu v Nymburce sahají k roku 1960. V tu dobu zde byla 
dvě hlavní střediska nohejbalu. První na plovárně a druhé na 
Remanenci. V roce 1970 došlo ke zrušení plovárny a sloučení hráčů 
z obou míst. V roce 1973 pak byl založen oddíl nohejbalu při TJ 
Lokomotiva. O dva roky později došlo k rozšíření tenisových hřišť na 
Remanenci, na úkor těch nohejbalových. Oddíl se tak přesunul 
k zimnímu stadionu, kde byla vybudována dvě hřiště na bývalém 
kluzišti. Zde se družstvu oddílu dařilo a bojovalo na špičce krajského 
přeboru. Získalo i několik jednorázových krajských přebornických 
titul ů. Rozlet oddílu zbrzdilo další zrušení hřišť a následný sestup do 
okresní soutěže. Po dvouletém hostování na hřišti ZOM Nymburk se 
podařilo vybudovat další hřiště na Remanenci.  

 
Jedním z míst, kde se hraje ligová soutěž nohejbalistek, je Nymburk. 

V roce 1982 se Lokomotiva vrací do krajské soutěže a daří se i 
dorosteneckému týmu. V roce 1986 po výhře v krajském přeboru 
družstvo mužů neúspěšně zaklepalo na ligovou bránu. Na tu si, po 
době proložené vládnutím v krajském přeboru dlouhodobém i 
jednorázových, muselo počkat pět let. V roce 1992 se tak v Nymburce 
hraje druhá nejvyšší soutěž, 1. národní liga, o rok později je to po 
zrušení celostátní federální ligy nejvyšší soutěž. 7. místo v tomto roce 
je největším dosavadním úspěchem oddílu. Ještě rok se Nymburští 
mohli potěšit účastí v nejvyšší soutěži, v roce 1994 však zatím poslední. 
V letech 1995-97 odehrálo družstvo už 2. ligu a poté následoval další 
pad do krajského přeboru, který první tým oddílu hraje do dnešní 
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doby. Další tři družstva startují v okresní soutěži ONS Nymburk. Liga 
se přece jen ale v Nymburce hraje i nadále a zásluhu na tom má 
ženská část oddílu. V roce 2001 je utvořeno družstvo žen, které hrálo 
2. ligu žen. Po tříletém učinkování v této soutěži slavilo postup do 
nejvyšší ženské soutěže, 1. ligy. Zatím největším úspěchem družstva je 
4. místo z roku 2010. Dalším družstvem oddílu je družstvo starších a 
mladších žáků, hrajících krajský p řebor středočeského KNS. Oddíl 
každoročně organizuje několik jednorázových turnaj ů, a to jak 
nesvazových, tak i svazových. Současné sportoviště se nachází na 
Remanenci, mezi slepým ramenem a řekou Labe. Tvoří ho dva 
rekonstruované antukové kurty a příslušné zázemí. 
Kontaktní osoba: Jiří Očenášek, tel. 606 639 445,  
e-mail: ocenasek.jiri@seznam.cz 

 
Nymburský turnaj Světového poháru mužů v roce 2008. 

SC Nymburk 
Hovoříme-li o Nymburce, nemůžeme pominout areál Sportovního 
centra Nymburk, tréninkového centra Českého svazu tělesné výchovy. 
Je situován na okraji lesoparku na břehu Labe. Areál je využíván i 
nohejbalisty. Zejména pražské a středočeské oddíly zde konají svá 
soustředění, ve kterých využívají jak venkovní, tak i vnitřní 
sportoviště. Připravují se zde pravidelně i česká reprezentační 
družstva mužů, junior ů a žen. Obě haly sportovního centra jsou též 
používány pro pořadatelství vrcholných jednorázových akcí typu 
národních nebo světových šampionátů a turnajů Světového nebo 
Evropského poháru. 
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Kontaktní osoba: Kamil Kleník, tel. 737 224 396 (mob.), 325 517 802 
(zam.), e-mail: klenik@scnb.cz, stránky: www.scnb.cz 

 
V nymburském sportovním centru probíhají i tréninky reprezentačních družstev. 
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 Okres Praha východ 
V okrese Praha východ dosud okresní nohejbalový svaz nebyl ustaven. 
Družstva oddílů z okresu Praha východ tak startují v soutěžích 
sousedních ONS (ONS Benešov, ONS Nymburk, ONS Mladá Boleslav). 
Ve vyšších, krajských dlouhodobých soutěžích mužů, z okresu v roce 
2011 působila 2 družstvo ze 2 oddílů (SK Úvaly, Nohejbal Kostelec - 
Konojedy).  

 
U zrodu první neoficiální organizované dlouhodobé soutěže družstev stála osada 
Old Wanderers z Třebohostic v okrese Praha východ. 
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V krajských soutěžích mládeže v roce 2011 působilo 1 družstvo z 1 
oddílu (TJ Spartak Čelákovice). V celorepublikových ligových 
soutěžích mužů v roce 2011 startovalo 1 družstvo z 1 oddílu (TJ 
Spartak Čelákovice). V celorepublikových ligových soutěžích žen nebo 
mládeže v roce 2011 žádné družstvo z okresu Praha východ 
nestartovalo. 

 
Oddíl ze Zvánovic. 

TJ Sokol Zvánovice 
Počátky nohejbalu ve Zvánovicích souvisí s vybudováním hřiště 
v nedalekých Kostelních Střímelicích v roce 1996. Tehdy zde skupina 
hráčů hrála, pořádala turnaje a objížděla jiné turnaje. Poté se hráči 
přestěhovali nejprve do Třemblat, poté k hotelu Legner u Černých 
Voděrad a nakonec zakotvili právě ve Zvánovicích. Obec Zvánovice 
lze nalézt mezi Mnichovicemi, Ondřejovem a Jevany a oddíl 
nohejbalu, který je součástí místní sokolské tělovýchovné jednoty, 
disponuje jedním antukovým hřištěm. Hned první ročník po 
přihlášení družstva do okresní dlouhodobé soutěže ONS Benešov se 
nováček soutěže v roce 2010 stal jejím vítězem. V současnosti oddíl 
reprezentují dvě družstva mužů v okresní soutěži ONS Benešov, 
čítající 21 hráčů. Oddíl je také pořadatelem čtyř turnaj ů s omezením 
na hráče okresní úrovně. V červenci jsou pořádány turnaj trojic a 
turnaj dvojic, v srpnu pak turnaje Srandamač a turnaj trojic. 
Kontaktní osoba: Dušan Karel, tel. 723 014 085 (mob.), 222 363 239 
(byt), e-mail: dusankarel@gmail.com,  
stránky: http://nohejbalovy.tym.cz 
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Copa del Merida 
Posázavská osada Merida patří k trampským legendám. Údolí potoka 
Vejborky mezi Kalištěm a hvězdonickým jezem na Sázavě skrývalo 
několik osad, ale nohejbal se za desítky let do dnešních dnů dochoval 
jen právě na Meridě, na dvou hřištích u ústí potoka do řeky. Meridský 
klub navazuje na zaniklý NK Hvězdonice, který od roku 2007 hrál 
dlouhodobou soutěž ONS Benešov. Po dvou ročnících hvězdonický 
klub zanikl a hráči přešli na druhý břeh řeky, kde leží osada Merida. 
V roce 2010 tak osadní klub přihláškou do soutěže ONS Benešov 
oprašuje slávu nohejbalu, dnes registruje 14 hráčů. Klub je také 
pořadatelem dvou letních turnajů. 
Kontaktní osoba: Robert Kellner, tel. 732 632 068 (mob.), 323 655 627 
(byt), e-mail: robkell@seznam.cz 

 
Nohejbal na posázavské osadě Merida. 

SK Nohejbal Hlavenec 
Obec Hlavenec leží severně od souměstí Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav. Místní nohejbalisté se do klubu sdružili v roce 1999 a dnes 
evidují na 20 členů. Dosavadními úspěchy klubu jsou 3. místa 
v krajském přeboru družstev v letech 2007-09 a vítězství v nižší, 
krajské soutěži, z roku 2006. K významným odchovancům patří 
Michal Vrtiška, žákovský vítěz ankety Nohejbalista roku a 
v současnosti hráč nejvyšší mužské soutěže. Klub dnes reprezentují 
dvě družstva mužů, hrající 1. a 3. třídu okresní dlouhodobé soutěže 
ONS Mladá Boleslav. Pro hru má klub k dispozici jedno antukové 
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Příjemné prostředí nohejbalového areálu v Hlavenci. 

hřiště a potřebné zázemí. 
Kontaktní osoba: Luděk Kvapil, tel. 602 361 554, e-mail: 
kvapil@eldecor.cz, stránky: http://pepanek.cz/Fotogalerie/Nohejbal 

NK Traverza Mochov 
Na cestě z Čelákovic do Českého Brodu nalezneme obec Mochov. 
Nohejbal se zde hraje krátce, především zásluhou místních fotbalistů. 
Ti v roce 2008 zprovoznili šotolinové hřiště a poté i druhé. V roce 2009 
byl  poprvé  v Mochově  uspořádán  turnaj  s názvem  Mochovskej kap  

 
Společné foto po odehraném turnaji v Mochově. 
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Soutěžní utkání Kostelce - Konojed. 

Cup, určený především hráčům nejnižších soutěží a rekreačním. Roku 
2011 došlo k založení nohejbalového klubu, který dnes eviduje 15 
členů. Družstvo klubu se účastní okresní soutěže ONS Nymburk. 
Kontaktní osoba: Kryštof Krucký, tel. 602 351 373,  
e-mail: krystof@1zahrada.cz 

Nohejbal Kostelec - Konojedy 
Město Kostelec nad Černými lesy je situované na polovině cesty 
z Prahy do Kutné Hory.  

 
Nohejbal v Kostelci – Konojedech. 
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Vznik nohejbalu je vázán k založení oddílu nohejbalu v rámci 
místního Sokola, v roce 2002. Následující rok už družstvo oddílu 
vstoupilo do dlouhodobé soutěže ONS Kutná Hora, které hrálo do 
roku 2005 a činnost obnovilo v roce 2007. V roce 2008 se mění 
domovské hřiště, družstvo nově hraje svá utkání v nedaleké obci 
Konojedy, ležící jižně od Kostelce. To se projevilo i na soutěžním 
názvu družstva. Roku 2011 oddíl, sdružující v současnosti 14 členů, 
získává převodem krajskou soutěž. K dosavadním úspěchům oddílu 
patří vítězství na jednorázových okresních přeborech dvojic a trojic 
v roce 2010. Pro zimní měsíce má oddíl k dispozici halu v Kostelci se 
dvěma kurty. Oddíl je pořadatelem několika turnaj ů. 
Kontaktní osoba: Petr Kratochvíl, tel. 603 931 497, e-mail: 
info@nohejbalcz.cz, stránky: http://www.nohejbalcz.cz 

 
Momentka z utkání domácího družstva v Úvalech. 

SK Úvaly 
Město Úvaly leží na cestě z Českého Brodu do Prahy. Nohejbalový 
oddíl místního sportovního klubu, dnes registrující 12 sportovců, se do 
soutěží přihlásil v roce 2004. A to do okresní soutěže. Hned v dalším 
roce slavil postup do krajské soutěže středočeského KNS. Z postupu se 
radoval ještě jednou, v roce 2010 však družstvo znovu hrálo nižší 
krajskou soutěž. Svá domácí utkání družstvo hraje na koupališti 
v Úvalech, k dispozici má jedno hřiště s povrchem z kamenné drtě. 
Kontaktní osoba: Milan Havel, tel. 603 445 364,  
e-mail: papir.havel@tiscali.cz, stránky: http://sk-uvaly.xf.cz 
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TJ Spartak Čelákovice 
Začátky nohejbalu v Čelákovicích, městě ležícím na severovýchod od 
Prahy, spadají do 70. let. Tehdy se čelákovičtí nohejbalisté 
zúčastňovali nesvazových odborových akcí po celé republice. V roce 
1997 vstoupil oddíl nohejbalu, hrající na volejbalových kurtech na 
nábřeží, do okresní soutěže ONS Praha západ. Hned tento rok 
družstvo soutěž vyhrálo a uspělo i v kvalifikaci do krajské soutěže. 
Následující rok byl podobný a v roce 1999 se tak družstvo ocitlo ve 2. 
lize, druhé nejvyšší soutěži, po reorganizaci ligových soutěží v roce 
2000 hraje 3. nejvyšší soutěž. Jenže poté přichází sestup do krajského 
přeboru. V roce 2004 je tu znovu vítězství v přeboru a neúspěšná 
kvalifikace do 2. ligy. To již oddíl přešel pod hlavičku tělovýchovné 
jednoty Spartak. Do 2. ligy družstvo proniklo v roce 2006 a tentýž rok 
kupuje oddíl 1. ligu od českobudějovické Lokomotivy. Roku 2008 se 
družstvo probojovalo do nejvyšší mužské soutěže, kterou hraje 
dodnes. Ve stejném roce vzniklo druhé družstvo, které v roce 2011 
koupilo 2. ligu.  

 
Extraligový nohejbal v Čelákovicích. 

K největším dosavadním úspěchům oddílu patří stříbro na mistrovství 
republiky jednotlivc ů. Velmi dobrých výsledků dosahují i mládežnická 
družstva. Dorostenci Spartaku se v roce 2005 stali mistrem ligy, žáci 
v roce 2001 získali stříbro na republikovém šampionátu trojic. Oddíl 
je též častým pořadatelem svazových i nesvazových turnajů. K těm 
svazovým patřilo pořádání turnaje Mistrovství ČR trojic mužů, 
Mistrovství ČR dvojic a trojic dorostenců, Mistrovství ČR jednotlivců 



STŘEDOČESKÉ SVAZY A KLUBY  

95 

a trojic žáků a jednorázových krajských přeborů. 
Kontaktní osoba: Martin Spilka, tel. 608 769 129, 
e-mail: info@nohejbal-celakovice.cz,  
stránky: http://www.nohejbal-celakovice.cz 

 
Čelákovický areál patří k divácky nejnavštěvovanějším areálům. 
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 Okres Praha západ 
Okresní nohejbalový svaz Praha západ 
ONS Praha západ je nižším organizačním článkem Českého 
nohejbalového svazu, zmocněným k řízení soutěží, hraných na úrovni 
okresu Praha západ. Byl ustaven v roce 1972. Je organizátorem dvou 
dlouhodobých soutěží mužů (Okresní přebor družstev a Okresní 
soutěž družstev) a v minulých letech organizoval i jednorázové 
soutěže.  

 
Výzva k zakládání nohejbalových oddílů na Praze západ. 
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V roce 2011 se okresního přeboru družstev mužů zúčastnilo celkem 7 
družstev ze 6 oddílů (NK Osnice, TJ Slavoj Davle, TJ Sokol 
Dobřichovice, NK Libeň, TJ Sokol Mníšek, NK Libice). Okresní 
soutěže družstev mužů zúčastnilo celkem 8 družstev z 6 oddílů okresu 
Praha západ (TJ Sokol Roztoky, TJ Sokol Lety, TJ Sokol Mníšek, TJ 
Viktoria Vestec, TJ Březová – Oleško, NK Lhota), z 1 oddílu okresu 
Mělník (SPN Lobkovice 95) a z 1 oddílu okresu Praha východ (TJ 
Sokol Nová Ves). 
Ve vyšších, krajských dlouhodobých soutěžích mužů, z okresu v roce 
2011 působilo 1 družstvo z 1 oddílu (NK Osnice). V krajských 
soutěžích mládeže v roce 2011 nepůsobilo žádné družstvo z okresu 
Praha západ. V celorepublikových ligových soutěžích v roce 2011 
žádné družstvo z okresu Praha západ nestartovalo. 
Kontaktní osoba: Josef Cmíral, tel. 603 452 842,  
e-mail: josef.cmiral@seznam.cz, stránky: http://www.cstv.cz/osspz 

 
Mladí členové oddílu NK Lhota. 

NK Lhota 
Nohejbalový klub ze Lhoty lze nalézt pod jižní hranici Prahy, u 
Dolních Břežan. Založen byl v roce 2010 a své družstvo přihlásil od 
okresní dlouhodobé soutěže ONS Praha západ. V současnosti čítá 43 
členů. Klub má pro hru k dispozici jeden antukový kurt s klubovnou. 
Kontaktní osoba: Jaromír Zelenka, tel. 732 741 503,  
e-mail: marketa.zelenkova@seznam.cz 
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TJ Slavoj Davle 
Místní tělovýchovná jednota městysu Davle, na soutoku Vltavy se 
Sázavou, má od roku 1973 ve svých řadách i nohejbalisty. Ti od tohoto 
roku jsou účastníky okresních soutěží ONS Praha západ. Do roku 
2011, kdy sdružoval 18 členů, se oddíl stal celkem 16x okresním 
přeborníkem. Ještě většího úspěchu dosáhl roku 1980, kdy vyhrál 
nejvyšší krajskou soutěž středočeského KNS a neúspěšně v kvalifikaci 
usiloval o ligovou účast. K oporám patří např. exligový veterán 
Jaroslav Brinda. Oddíl má k dispozici antukové hřiště a také 
víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Také další zázemí je na úrovni. 
K dispozici je i krytá hala, využívaná především pro zimní období. 
Kontaktní osoba: Václav Prokůpek, tel. 604 763 238,  
e-mail: proksa@tiscali.cz 

 
Areál nohejbalového oddílu z Davle. 

TJ Sokol Dob řichovice 
Ve městě na Berounce Dobřichovicích se nohejbal hraje už od roku 
1953, kdy se hrál na hřišti u sokolovny. K nestorům dobřichovického 
nohejbalu patří Ladislav Truhlařovský, Jan Šimůnek a Jaroslav 
Tůma. Postupně se základna rozšířila a se založením Českého 
nohejbalového svazu v roce 1971 se v Dobřichovicích začíná hrát 
oficiální soutěž. Velký přínos pro nohejbal zde znamenala soustředění 
volejbalistů, hokejistů a zápasníků. Ti všichni hráli doplňkově 
nohejbal a přispěli tak k jeho popularit ě. K těm známým patřili 
Hlinka, Bubla, Mácha, Kormorán. V roce 1993 vznikl oddíl nohejbalu 
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Momentka z turnaje trojic, pořádaného oddílem z Dobřichovic. 

TJ Sokol, který v současnosti se 29 členy hraje vyšší třídu dlouhodobé 
soutěže ONS Praha západ. Kromě soutěžního oddílu existuje v Sokole 
i nesoutěžní oddíl všestrannosti, kde je hrán nohejbal na rekreační 
úrovni. 
Kontaktní osoba: Jiří Novák, tel. 603 865 276 (mob.), 257 911 860 
(zam.), e-mail: rozhlaselektro@seznam.cz,  
stránky: http://www.sokol-dobrichovice.cz/nohejbal 

 
Členové nohejbalového oddílu Sokola Mníšek. 
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TJ Sokol Mníšek 
Pod brdskými hřebeny, na dálnici z Prahy do Strakonic, leží město 
Mníšek pod Brdy. I když nohejbal v této lokalitě má letitou historii, 
vesměs se jednalo o nesvazové aktivity. V roce 2008 byl v rámci 
místního Sokola založen oddíl nohejbalu, v současnosti čítající 19 
členů. V roce 2011 se dlouhodobých soutěží ONS Praha západ 
zúčastnil dvěmi družstvy, a to v obou soutěžích (okresní přebor, 
okresní soutěž). Oddíl je též pořadatelem turnaje trojic. 
Kontaktní osoba: Jiří Zeman, tel. 736 743 515, e-mail: 
zeman.nohejbal@seznam.cz, stránky: http://nohejbal.mypage.cz 

 
Nohejbalové kurty v Roztokách prázdnotou nezejí. 

TJ Sokol Roztoky 
Těsně nad Prahou, na řece Vltavě, leží Roztoky. Začátky nohejbalu 
v tomto městě jsou spjaty se vznikem oddílu nohejbalu v sokolské TJ 
roku 1977. Družstvo oddílu se pak účastnilo soutěží, organizovaných 
ONS Praha západ a dosáhlo několika medailových umístění. 
V současnosti se k oddílu hlásí 15 členů, kteří ve dvou družstvech hrají 
soutěže dvou krajských nohejbalových svazů. A to pražského KNS (3. 
třída) a ONS Praha západ (2. nejvyšší soutěž okresu). Sportoviště 
oddílu se nachází na stadionu TJ, kde jsou k dispozici tři antukové 
kurty. Krom ě svazových soutěží oddíl organizuje posledních 12 let dva 
otevřené turnaje, na začátku a na konci soutěžní sezóny. 
Kontaktní osoba: Bohumil Ščučka, tel. 721 716 876, e-mail: 
scbob@seznam.cz, stránky: http://sokol-roztoky.wgz.cz/nohejbal 
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NK Libe ň 
Obec Libeň nalezneme mezi jižním okrajem Prahy a městem Jílové u 
Prahy. Na počátku nohejbalu zde stála sousední osada Zapomenutých, 
která je dnes součástí libeňského nohejbalu. V roce 1972 byl založen 
oddíl nohejbalu při tělovýchovné jednotě Zetor Libeň. Začátky 
družstva oddílu byly na okolních turnajích. Roku 1973 vznikla okresní 
soutěž ONS Praha západ, do které se družstvo oddílu přihlásilo. 
V roce 1989 změnil oddíl název na NK Libeň. V průběhu téměř čtyř 
desítek let za oddíl nastoupilo i několik hrá čů z nejvyšší soutěže, např. 
Petr Kaucký, Karel Fatka, Petr Mikeš, Richard Novotný, Vilém 
Hrachovec. V současnosti první i druhé družstvo hrají v soutěžích 
ONS Praha západ. Oddíl je pořadatelem svazových i otevřených 
turnaj ů. Byl pořadatelem mistrovství republiky mužských dvojic, 
turnaje zimního Poháru ČNS žen a několika nesvazových akcí. Oddíl 
má k dispozici dva antukové kurty osady Zapomenutých se zázemím. 
Kontaktní osoba: Josef Pašek, tel. 721 739 424, e-mail: 
pepa.pasek@seznam.cz 

 
Klub z Libně působí na hřišti osady Zapomenutých na Libeňském potoce. 

TJ Sokol Nová Ves 
Jižně od Neratovic je situována obec Nová Ves, kde v místní 
tělovýchovné jednotě kromě dalších oddílů nalezneme i ten 
nohejbalový. Dnes eviduje 12 členů. Velmi mladý oddíl zapisuje své 
založení k roku 2009. Dlouhodobá soutěž ONS Praha západ (okresní 
soutěž) je hrána na hřišti s umělým povrchem. K dispozici je i 
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Hřiště s umělým povrchem a zázemí nohejbalu v Nové Vsi. 

odpovídající zázemí. V červnu oddíl každoročně pořádá turnaj trojic. 
Kontaktní osoba: Lumír Raab, tel. 605 262 526,  
e-mail: lumir.raab@seznam.cz 

NK Osnice 
Obec Osnice je dnes součástí Jesenice u Prahy, ležící na jihovýchod od 
hlavního města. Oddíl nohejbalu v rámci místní TJ byl založen v roce 
1973, změny názvu na NK Osnice se dočkal v roce 1988. Své začátky 
směruje klub k okresní soutěži ONS Praha západ, u jehož zrodu stáli i 

 
Oddíl z Osnice nově působí na hřištích osady Zapomenutých u Libně. 
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dva činovníci, Miroslav Potůček a Pavel Kočiš. V roce 1978 se 
družstvo mužů probojovalo do krajské soutěže. Roku 2000 družstvo 
nahlédlo na jeden rok do 2. ligy. Postupně pak sestoupilo nejprve do 
krajského přeboru, později od roku 2006 do nižší krajské soutěže. 
Celkem šestkrát dokázalo družstvo vyhrát krajský přebor. Druhé 
družstvo působí v okresní soutěži ONS Praha západ. Úspěchy sbíralo i 
dorostenecké družstvo, na republikových šampionátech získalo dvě 
stříbrné a dvě bronzové medaile. V roce 2011 klub evidoval 50 členů. 
Je pořadatelem otevřeného turnaje trojic Memoriálu Miroslava 
Potůčka. Roku 2008 klub přišel o svá tři antuková hřiště v Osnici na 
Kocandě a byl nucen svou sportovní činnost přestěhovat na nedalekou 
osadu Zapomenutých u Libně. 
Kontaktní osoba: Petr Kočiš, tel. 606 672 050 (mob.), 241 932 119 
(byt), e-mail: kocis1@seznam.cz, stránky: http://www.nkosnice.cz 

 
Domácí soutěžní utkání Osnice. 
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 Okres P říbram 
Okresní nohejbalový svaz P říbram 
ONS Příbram je nižším organizačním článkem Českého 
nohejbalového svazu, zmocněným k řízení soutěží, hraných na úrovni 
okresu Příbram. Předchůdce dnešního ONS, Komise nohejbalu OV 
ČSTV Příbram, byla ustavena už v roce 1962. ONS je organizátorem 
jedné dlouhodobé soutěže (Okresní přebor družstev mužů) a 
v minulých  letech  organizoval  i jednorázové  soutěže.  V roce 2011 se  

 
Sedlčany na Příbramsku hostily v roce 1991 republikový šampionát mužů. 
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dlouhodobé soutěže zúčastnilo celkem 6 družstev z 6 oddílů (TJ Baník 
Příbram, NK Dobříš, Hulis Dobříš, TJ Tatran Sedlčany, NK Sokol 
Milín, NK T řemšín). 
Ve vyšších, krajských dlouhodobých soutěžích mužů, z okresu v roce 
2011 působilo 1 družstvo z 1 oddílu (NK Dobříš). V krajských 
soutěžích mládeže v roce 2011 nepůsobilo žádné družstvo z okresu 
Příbram. V celorepublikových ligových soutěžích v roce 2011 žádné 
družstvo z okresu Příbram nestartovalo. 
Kontaktní osoba: Stanislav Šebek, tel. 777 972 438, 
e-mail: sebekstanislav@seznam.cz 

NK Třemšín 
Klub, založený roku 2008 a pojmenovaný podle regionální dominanty 
v brdském hřebeni, nalezneme v obci Hvožďany - Mýta, jižně od 
Rožmitálu pod Třemšínem. V současnosti oddíl nohejbalu klubu čítá 
10 členů, kteří hrají okresní dlouhodobou soutěž ONS Příbram. 
K dispozici má jedno antukové a jedno pískové hřiště v areálu na 
Mýtech . 
Kontaktní osoba: Michal Zdeněk, tel. 777 669 894,  
e-mail: zdenek.planiny@centrum.cz 

 
Sestava družstva NK Třemšín. 

TJ Tatran Sedl čany 
Třetí největší město příbramského okresu ve Středním Povltaví začalo 
se soutěžním nohejbalem v roce 1980, kdy v rámci místní tělovýchovné 
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jednoty Tatran vznikl oddíl nohejbalu. Po ročním působení 
v dlouhodobé soutěži ONS Příbram sedlčanští nohejbalisté postoupili 
do krajské soutěže. Díky tomu tak začala práce s družstvy žáků a 
dorostenců, kteří pronikli do ligové soutěže. První družstvo mužů 
několikrát vyhrálo p řebor středočeského KNS a pokoušelo se 
kvalifikovat do ligové soutěže. Po reorganizaci ligových soutěží se to 
nakonec podařilo, ve formě účasti ve 2. lize, třetí nejvyšší soutěži. 
V dalších letech však výkonnost družstva měla klesající tendenci a 
v současnosti se účastní okresní soutěže ONS Příbram. Na dvou 
antukových hřištích oddíl hraje svá domácí soutěžní utkání a pořádá 
turnaje. 
Kontaktní osoba: Antonín Valsa, tel. 728 119 817,  
e-mail: valsa.a@seznam.cz 

 
Areál Tatranu Sedlčany. 

TJ Baník P říbram 
Jedna z největších tělovýchovných jednot v republice v 70. letech měla 
ve svém spektru i nohejbal. Oddíl tohoto sportu v Příbrami začínal 
hrát okresní dlouhodobou soutěž ONS Příbram, v 90. letech se pak 
probojoval do krajské soutěže středočeského KNS. V této soutěži 
startoval do roku 2004, poté přišel sestup zpět do okresního přeboru. 
Oddíl je organizátorem tradičního turnaje a ke své činnosti využívá 
sportoviště ve středu města, za Generálním ředitelstvím uranových 
dolů, kde jsou čtyři antukové kurty a dostatečné zázemí. 
Kontaktní osoba: Roman Javůrek, tel. 602 174 495,  
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e-mail: jkl.pbm@seznam.cz 

 
Účastníci turnaje trojic Memoriál Františka Knotka v Příbrami. 

 



STŘEDOČESKÉ SVAZY A KLUBY  

108 

 

 Okres Rakovník 
Okresní nohejbalový svaz Rakovník 
ONS Rakovník je nižším organizačním článkem Českého 
nohejbalového svazu, zmocněným k řízení soutěží, hraných na úrovni 
okresu Rakovník. ONS Rakovník však pozastavil svou činnost. 
Družstva oddílů z okresu Rakovník tak startují v soutěžích sousedního 
ONS Kladno. 
Ve vyšších, krajských dlouhodobých soutěžích mužů, z okresu v roce 
2011 působilo 1 družstvo z 1 oddílu (TJ Sokol Nové Strašecí). 
V krajských soutěžích mládeže v roce 2011 působilo 1 družstvo z 1 
oddílu (TJ Sokol Nové Strašecí). V celorepublikových ligových 
soutěžích v roce 2011 žádné družstvo z okresu Rakovník nestartovalo. 

TJ Sokol Nové Strašecí 
Nohejbalisté z města Nové Strašecí, ležícího mezi Kladnem a 
Rakovníkem, se mohou pochlubit jen krátkou historií. Oddíl místní 
tělovýchovné jednoty, mající 15 členů, vztahuje svůj vznik k roku 
2006. Kostrou nového oddílu se stalo družstvo, které vyhrálo krajský 
přebor dorostenců a bylo úspěšné i v okresním přeboru mužů ONS 
Kladno. V roce 2007 přichází vítězství v okresní dlouhodobé soutěži a 
následuje úspěšná kvalifikace do krajské soutěže. O dva roky později 
družstvo znovu slaví postup, tentokrát do nejvyšší krajské soutěže, 
kde hraje do dnešních dnů. Několik odchovanců oddílu si krátce 
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zahrálo dorosteneckou ligu. K úspěchům patří i třetí místo Tomáše 
Somola na Akademickém mistrovství ČR trojic. Oddíl využívá nové 
antukové hřiště v Novém Strašecí – Pecínově. 
Kontaktní osoba: František Viedemann, tel. 736 611 324,  
e-mail: viedfr@seznam.cz 

 
Soutěžní utkání Sokola Nové Strašecí. 
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 Středočeské nesvazové sout ěže 
Krom ě oficiálních svazových soutěží jsou ve Středočeském kraji 
organizovány jinými subjekty i další dlouhodobé a jednorázové 
soutěže. Hlavní a velmi populární skupinu soutěží tvoří právě 
jednorázové soutěže ve formě turnaj ů jednotlivců, dvojic nebo trojic. 

 
Turnaj osady Merida na Sázavě a rok 1966. 

 Tradi ční osadní turnaje 
Nohejbová klasika, to jsou letní osadní turnaje. Jejich magie působí na 
hráče stále, byť v posledním desetiletí je znatelný úbytek kvality i 
kvantity. Počet pořadatelů osadních turnajů se stále snižuje a snižuje 
se i počet účastníků. Velký vliv na to má několik faktor ů, např. 
prodloužení svazových soutěží, vzrůstající počet dobře finančně 
dotovaných městských a obecních turnajů, absence doprovodných 
programů pro rodinné příslušníky hráčů, špatný přístup pořadatele. 
Přesto turnaje na trampských osadách o své kouzlo jen tak nepřijdou. 
Ostatně, téměř všechna velká jména českého nohejbalu doby nedávné i 
současné nastartovala vzestup své hráčské kariéry právě na osadních 
kláních. Kromě samostatných turnajů byly v minulosti více či méně 
úspěšné snahy o začlenění vybraných osadních turnajů do 
dlouhodobějšího seriálu. Příkladem té úspěšnější snahy je např. 
dodnes hraná Vltavsko – kocábská trampská liga. V přehledu jsou 
uvedeny turnaje bez omezení výkonnostní kategorie, s minimálně 
patnáctiletou historií. 
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Krom ě v přehledu uvedených turnajů existuje ve Středočeském kraji 
velké množství dalších osadních turnajů, které však mají spíše místní 
charakter. Někdy i záměrn ě na ně nejsou zváni účastníci vyšších 
svazových soutěží, nebo registrovaní nohejbalisté. 

Turnaj osady Havran 
Vyrazit na Hadí řeku, znamená v trampské terminologii navštívit 
povodí říčky Kocáby, vlévající své vody do řeky Vltavy u Štěchovic. 
Proti proudu říčky nalezneme několik starých osad s českými nebo 
cizími názvy. Jednou z osad, kde nohejbal zakořenil, je osada Havran 
z roku 1927, pod obcí Masečín. Místní turnaj trojic, Memoriál 
Jaroslava Svobody, dříve patřil mezi absolutní turnajovou elitu. 
V roce 2011 zapsal 37. ročník. 

 
Jednou z osadních ikon na říčce Kocábě je turnaj na Havranu. 

„Osada Havran patří k nejstarším osadám v republice a je tedy logické, 
že má i bohatý sportovní vývoj. Přesný rok prvního ročníku turnaje na 
Havranu už dnes těžko věrohodně doložíme, ale pamětníci zmiňují rok 
1950. Od té doby prošel dlouhým vývojem a v historii nohejbalu snad 
nenalezneme hráče, který by něco znamenal a přitom si na Havranu 
nezahrál. Zpočátku se turnaj jmenoval prostě Nohejbalový turnaj osady 
Havran. Protože rodinnými pouty byl k Havranu vázán i velký milovník 
nohejbalu Vlasta Burian, po jeho smrti od roku 1961 turnaj změnil 
název na Memoriál Vlasty Buriana. Ještě za svého života Vlasta 
věnoval osadě několik originálních trofejí, které se staly putovními 
trofejemi. Dodnes jsou k vidění v osadní chatě. Když pak v roce 1975 
opustil naše řady velký nadšenec, hráč, trenér, organizátor Jaroslav 
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Svoboda, došlo ke druhému přejmenování, na dnešní název Memoriál 
Jardy Svobody. Turnaj na Havranu vždy patřil do tzv. série Grand Prix 
a v době největšího rozmachu byl dokonce hrán jako dvoudenní akce. 
V polovině 70. let se ale vše vrátilo k jednodennímu klání. Tradičním 
termínem konání je první červencová sobota,“ popsal akci Tomáš Katz. 
Kontaktní osoba: Tomáš Katz, tel. 604 701 165,  
e-mail: tomaskatz@seznam.cz 

Turnaj osady Maják 
Trampská osada Maják na říčce Kocábě datuje svůj vznik rokem 1929 
a nalezneme ji jako první osadu u vody, když se vydáme proti proudu 
Kocáby od ústí do Vltavy ve Štěchovicích. Osada je pořadatelem hned 
trojice letních nohejbalových turnajů na dvou antukových kurtech. 
Nejvýznamnějším je Memoriál Slávy Ptáka. Jeho tradičním termínem 
je druhá červencová sobota. V roce 2011 se konal 26. ročník 
trojkového turnaje. 

 
23. ročník Memoriálu Slávy Ptáka na Majáku v plném proudu. 

„Kdo to byl Sláva Pták, teď už moc lidí neví. Ale historikům i 
odborníkům je to známé jméno nohejbalového nadšence, který položil 
základ vytvoření prvních soutěžních pravidel nohejbalu v Čechách a byl 
také šerifem osady. Na tomto turnaji má hráč i rekreační úrovně 
možnost si zahrát proti hráčům, kteří patří mezi republikovou i 
evropskou elitu. V polovině srpna pak pořádáme Old Boys, nohejbalový 
turnaj trojic hráčů nad 40 let. Turnaj poskytuje ověření, že trochu 
pokročilý věk neznamená zalézt do bačkor, ale příležitost k vyzrálému 



STŘEDOČESKÉ NESVAZOVÉ SOUTĚŽE 

113 

výkonu. Větší životní zkušenosti hráčů se projevují hlavně v kvalitě hry, 
kdy je možnost vidět mnoho vychytralých akcí. Zkušenost a hrací 
technika hraje hlavní roli. V roce 2011 jsme pořádali 23. ročník. V noci 
první pátek v září pak pořádáme turnaj Nočník, noční nohejbalový 
turnaj trojic. Ten se hraje na jednom kvalitně osvětleném antukovém 
kurtu. Finálová utkání přicházejí na řadu v brzkých ranních sobotních 
hodinách. Když se sejde hodně mužstev, končíme i za svítání. Turnaj je 
provázen hudebním doprovodem a je to jak hráčská, tak místní 
společenská a zábavní událost. Roku 2011 zapsal 18. ročník konání. 
Oblibu těchto turnajů dokazuje i to, že hráči, nejprve hrající a vítězící v 
Memoriálu, postupem času navštěvují i Old Boys. Mezi finalisty z 
dlouhé historie ve všech kategoriích najdeme i velmi známá jména 
nohejbalové historie,“ přibližuje osadní nohejbalové akce na Majáku 
Martin Strnad. 
Kontaktní osoba: Martin Strnad, tel. 737 222 900, 
e-mail: mar.strnad@volny.cz 

 
Noční turnaj trojic má na osadě Maják velkou tradici. 

Turnaj osady Dashwood 
Osada Dashwood, založená roku 1927, patří mezi kocábské 
nohejbalové osady. Půjdeme-li z Masečína proti proudu říčky do 
Bratřínova, natrefíme na ni zhruba v polovině cesty. Turnaj trojic zde 
pořádáný nebyl hrán ve všech letech, ale svůj první ro čník váže k roku 
1953. 
„V padesátých letech bylo první postaveno hřiště a od této doby se 
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osada prezentovala bohatým sportovním životem. Od roku 1953 začaly 
být pořádány turnaje v odbijené a nohejbalu. V této době doslova 
kralovali kamarádi z osady Čunčí huby. Byli to většinou hráči, kteří 
patřili v Praze ke špičkovým hráčům, takže na osadních turnajích, 
většinou amatérů, působili naprosto suverénně. V roce 1970 bylo 
postaveno druhé hřiště a od této doby začíná velmi úspěšné pořádání 
velkých nohejbalových turnajů, které patří jak kvalitou, tak i účastí k 
největším. Hráči osady se pravidelně zúčastňují všech velkých turnajů a 
pro osadu desítky prestižních turnajů vyhráli . Naše osada byla v roce 
1983 zakládajícím členem Vltavsko – kocábské trampské ligy. Za 28 let 
se v našem osadním družstvu vystřídalo velké množství kvalitních 
nohebalistů. Bohužel naše osadní hřiště leží jen několik metrů od 
Kocáby, s pravidelností dochází k záplavám a většinou i k celkové 
devastaci hřišť. Někdy i vícekrát v roce. Je až neuvěřitelné, že pokaždé 
se osadníci znovu dají do práce a vždy před turnajem jsou kurty 
kvalitně připraveny,“ popsal sysifovské úsilí osadníků Jaroslav Brinda. 
Kontaktní osoba: Jaroslav Brinda, tel. 737 416 000, e-mail: 
brinda@seznam.cz, stránky: http://www.dashwood.webgarden.cz 

 
Turnaj osady Dashwood má dlouhou historii. 

Turnaj osady Askalona 
Projdeme-li turistickou stezkou proti proudu koryta  říčky Kocáby 
všemi osadami, skončíme pod obcí Bratřínov na osadě Askalona. Od 
svého založení v roce 1933 se zde daří sportu, včetně nohejbalu. 
Minimáln ě poslední dvě desetiletí se turnaj této osady stal 
nejkvalitn ějším kláním na Kocábě. V roce 2011 se konal 48. ročník 
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turnaje. 
„Nohejbalový turnaj naše osada pořádá každou první sobotu v srpnu. 
Má za sebou téměř padesát let existence a souvisí s dobou, kdy jej hráli 
členové osady a kamarádi od Hadí řeky – Kocáby. Turnaje se mohou 
zúčastnit jak ligoví hráči, hráči nižších soutěží, tak i úplní amatéři. 
Proto se na některých ročnících sešlo i více než 40 trojic. Pořádání 
takového turnaje je samozřejmě společenskou událostí. Některé trojice 
přijíždí na turnaj již v pátek a večer za zvuku kytar probíhají různé 
aktivity až do hluboké noci. Turnaj i nohejbal obecně je pro naší osadu 
srdeční záležitostí. Vždyť osada vychovala hodně ligových hráčů, mistrů 
republiky i reprezentantů. Řada z nich se nesmazatelně zapsala do 
nohejbalových dějin. Kromě hlavního letního turnaje osada v minulosti 
pořádala i turnaj veteránů a v 90. letech dorostenecký turnaj dvojic,“ 
upřesnil Pavel Šimáček. 
Kontaktní osoba: Pavel Šimáček, tel. 603 459 363, e-mail: 
askalona@seznam.cz, stránky: http://www.askalona.cz 

 
Dva kurty osady Askalona jsou v létě plně vytíženy. 

Turnaj osady Sta ří kamarádi 
Z říčky Kocáby zamíříme na Zlatou řeku, v trampském slangu takto 
označovanou řeku Sázavu. Právě na Sázavě lze nalézt nejvíce 
historických trampských osad, a to zejména v dolním a středním 
povodí. Hluboký kaňon mezi Kamenným Přívozem a Pikovicemi 
ukrýval mnoho osadních hřišť, z nichž však do současnosti přežilo jen 
minimum. Patří k nim i to na osadě Staří kamarádi z roku 1933, pod 
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Osadní turnaj Starých kamarádů v roce 1969. 

obcí Luka pod Medníkem. Turnaj, patřící k nejstarším, se zde koná 
poslední červnovou sobotu. 
„Nohejbalové turnaje na naší osadě navázaly na ty volejbalové. První 
ročník nohejbalu se zde konal v roce 1966. Zasloužili se o to zejména 
kamarádi Plachý, Čihař, Želivský a Emingr. Od roku 1971 se však 
turnaj asi jedno desetiletí nehrál. Na začátku osmdesátých let se ale 
znovu turnaj rozjíždí a účastní se ho mnoho významných hráčů, včetně 
těch z ligové soutěže.  

 
Pohoda při turnaji osady Staří kamarádi na břehu řeky Sázavy. 
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Pravidelná účast byla 20 až 30 trojic. Turnaj vydržel do dnešních dnů a 
stále se na něj sjíždí poměrně slušný počet hráčů. Nohejbal na osadě 
žije nejen o turnaji, je jedním z nejoblíbenějších sportů. Díky starším 
kamarádům si ho oblíbili i ti nejmenší, a tak doufáme, že tradice zde 
budovaná několik destiletí, bude pokračovat,“ popsala stav Karolína 
Emingrová. 
Kontaktní osoba: Martin Strej ček, tel. 723 607 158, e-mail: 
strejcekm@seznam.cz, stránky: http://osadaosk.webnode.cz 

 
Areál posázavské osady Merida při 45. ročníku letního turnaje. 

Turnaj osady Merida 
Třetí červencová sobota patří v nohejbalovém turnajovém kalendáři 
osadě Merida, která svou vlajku vztyčuje od roku 1932. U soutoku 
potoka Vejborky se Sázavou pod hvězdonickým jezem se koná 
tradi ční turnaj trojic, který v roce 2011 zapsal svůj 48. ročník.  
„Původní hřiště bylo u nás nahoře v údolí. Potom jsme na přelomu 50. 
a 60. let postavili hřiště dole u vody na pronajatém pozemku. Tam už se 
hrál i nohejbal. Protože se to tam hádalo, staří chtěli hrát volejbal, 
mladí nohejbal, tak se přistavělo druhé hřiště. Na obou se pak začal 
hrát turnaj. Zpočátku to byl turnaj jen pro nás a okolní osady. Také 
hra vypadala jinak, než vypadá dneska. Vrchol turnaje byl v 70. a 80. 
letech, kdy se sjíždělo i 40 družstev. Pamatuji se, že rekordní byl ročník, 
kdy přijelo 48 družstev. Ještě v roce 1999 tady hrálo téměř 40 týmů, 
z toho tak třetina z ligy. Dnes už je účast přece jen menší, ale stále 
přijíždí tak 20 družstev, což není špatné. Večer po turnaji hraje muzika, 
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takže je tady i zábava. Několikrát se nám stalo, že nepřálo počasí a 
nehrálo se. Minimálně dvakrát nám také hřiště sebrala povodeň. Nově 
jsme teď uspořádali turnaj pro kamarády z okolí,“ řekl Václav 
Maršálek. 
Kontaktní osoba: Roman Kopáček, tel. 777 988 026,  
e-mail: oskarkopacek@seznam.cz,  
stránky: http://www.osadamerida.estranky.cz 

Turnaj osady Šacung 
Osada Šacung sice vznikla až po válce v roce 1947, ale nohejbal se zde 
hraje prakticky od této doby. Nachází se u obce Kaliště – Lensedly, 
čtvrthodinu od ústí bezejmenného potoka do řeky. Dlouhodobě je 
turnaj posázavskou turnajovou jedničkou a v posledním dvacetiletí se 
jej účastní i slovenské sestavy. V roce 2011 se konal jubilejní 50. 
ročník turnaje, jehož tradičním termínem je čtvrtá červencová sobota. 

 
Posázavská osada Šacung a turnaj trojic v roce 1974. 

„Turnaj trojic navázal na předchozí osadní turnaj dvojic, hraný od 
roku 1952 na hřišti za války rozestavěné dálnice z Prahy do Brna. 
Turnaj trojic se hrál už na novém hřišti osady ve svahu nad potokem. 
Hřiště mělo oplocení a roli občerstvení hrál vyřazený vagón. K turnaji 
byla zvána vybraná družstva z pražské ligy, později z republikové. 
Vyzkoušen byl i dvoudenní model, kdy se v sobotu hrála kvalifikace a 
v neděli se už přidaly další sestavy. Ten ale vydržel krátce, moc se 
neosvědčil. První ročníky vyhrávaly domácí sestavy, pak se to ale 
dlouho nedařilo. Vždy, když turnaj vyhrála domácí sestava, byly noční 
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oslavy velké. Po turnaji se právě v noci konaly nejen oslavy, ale různé 
noční vyzývací mače v hlavičkované a jiných netradičních disciplínách. 
V 70. až 90. letech už turnaj byl otevřený a jezdilo sem i přes třicet 
trojic. Muselo se tak hrát i nahoře na menším hřišti osady Soumrak. 
Hřiště prošlo dvěmi rekonstrukcemi a dnes je k dispozici občerstvení 
hned na dvou místech. Na začátku 90. let sem pravidelně zajíždí i 
slovenské ligové sestavy. Poslední desetiletí je turnaj určen pouze pro 
ligové hráče, účastní se kolem 15 českých a slovenských trojic. Protože 
z turnaje bývá pořizován televizní záznam, hraje se jako oficiální 
soutěže podle ligových pravidel a v jednotných dresech. Tradičním 
termínem je čtvrtá červencová sobota. Kromě tohoto turnaje pořádáme 
ještě v červnu nebo někdy i červenci turnaj Memoriál Josefa Nového, 
pro neligové hráče a turnaj pro osadníky,“ vysvětloval Václav Kanás. 
Kontaktní osoba: Miloslav Ziegler, tel. 774 871 527 (mob.), 
974 871 527 (zam.), e-mail: sacung@sacung.cz, stránky: 
http://sacung.cz 

 
Zápas na jubilejním 50. ročníku mezinárodního turnaje osady Šacung. 

Turnaj osady Old Wanderers 
Staří tuláci na Dobročovickém potoce načínají svou historii rokem 
1930. Osada leží pod obcí Třebohostice, jižně od Úval. S nohejbalem je 
tato osada spjata velmi silně vždyť stála u zrodu první organizované 
dlouhodobé soutěže, Trampské ligy. Také osadní turnaj trojic patří 
k těm úplně nejstarším, v roce 2011 zapsal již 61. ročník konání. 
„Od vzniku osady se zde pěstovaly různé sporty. Nejvíce vzájemných 
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utkání bylo sehráno s nejbližšími osadami z Babic, Winnipegem a 
Hujarou. Nohejbal si své místo na osadě vybudoval koncem čtyřicátých 
let. Hlavní turnaj osady se hrál od roku 1947 v neobvyklé disciplíně 
nohejbalu, čtveřicích. Jemu předcházel v roce 1946 turnaj osadních 
dvojic. Později se přidal i turnaj pro veterány. Jméno Starých tuláků 
najdeme i u zrodu první organizované dlouhodobé soutěže, Trampské 
ligy, která se hrála v letech 1953-61. Hlavním organizátorem byl Karel 
Skála, o kterém se traduje, že jak rychle mluvil, tak dělal. Každopádně 
osadní turnaj vydržel do dnešních dní a hraje se na dvou hřištích pod 
osadní chatou. I když už nejezdí tolik týmů, jako dříve, stále má turnaj 
své kouzlo, které láká hráče od nejnižší soutěže po ty extraligové,“ řekl 
Jaroslav Čech. 
Kontaktní osoba: Jaroslav Čech, tel. 602 889 733,  
e-mail: jar.cech@volny.cz, stránky: http://www.vandraci.cz 

 
Na „Vandrácích“ se kromě otevřených akcí koná i veteránský turnaj. 

Turnaj osady Zapomenutých 
Osada Zapomenutých na Libeňském potoce patří mezi ty novější 
osady. Je situována mezi obcemi Libeň a Libeř, směrem z Prahy do 
Jílového. Zajímavostí je, že shodný název nese i jiná stará trampská 
osada nedaleko Stránčic, která také v minulosti nohejbalové turnaje 
pořádala. Osadní turnaj na Zapomenutých má tradiční srpnový 
termín a v roce 2011 se konal jubilejní 30. ročník akce. 
„Parta našich osadníků se zúčastňovala prvních osadních turnajů a 
hrála nohejbal na pískovém hřišti již v roce 1955. V roce 1973 a 
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postupem času byly vybudovány dva antukové kurty, sprchy, sauna, 
klubovna. Roku 1965 jsme začali pořádat turnaj trojic pro kamarády 
z blízkých osad, spojený s potlachem. Na začátku 80. let vznikl dnešní 
hlavní turnaj, který se zařadil svou kvalitou mezi nejslavnější turnaje. 
Do konce 90. let na něj jezdilo mezi třiceti až čtyřiceti mužstvy, z toho 
polovina byla ligová mužstva. Pamatuji třeba, když k nám jezdil 
autobus z Karlových Varů, který přivážel i další západočeské týmy 
z Tachova, Plané a Stříbra. Od roku 1994 je turnaj hrán jako Memoriál 
Viléma Hrachovce staršího. Poslední roky turnaj už má menší 
návštěvnost, a to i mezi ligovými mužstvy. Kromě tohoto hlavního 
turnaje ale pořádáme i další méně významné turnaje. Od roku 1992 
turnaj dvojic žen, v minulosti jsme dělali i turnaj pro veterány nad 40 
let. Pro malý zájem je ale poslední roky nepořádáme. Je to škoda, 
protože k turnaji žen patřila i recesní akce Nohejbalový železňák, které 
se účastnili pravidelně hráči Hloubětína, Kobylis, Košíř, Dopravních 
podniků a Radotína,“ popsal pořádané akce Vilém Hrachovec. 
Kontaktní osoba: Vilém Hrachovec, tel. 775 061 960,  
e-mail: vilemhrachovec@seznam.cz 

 
Úprava kurtu při 28. ročníku turnaje osady Zapomenutých. 

Turnaj osady Proudy 
Trampské osady na řece Vltavě nad Štěchovicemi byly prvním místem 
trampských toulek. Dnes divoké peřeje pohltily vody štěchovické 
údolní nádrže. V jednom z meandrů nádrže, na pravém břehu, leží 
osada Proudy, která svůj vznik datuje rokem 1926. I tady je nohejbal 
doma, zdejší turnaj uskutečnil v roce 2011 svůj 38. ročník. 
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„Jako na každé osadě se tady, když se udělalo hřiště, začalo 
s volejbalem a nohejbalem. Bylo to od roku 1969. Stýkali jsme se 
s okolními osadami, postupem času z toho vznikly turnaje u nás i na 
dalších osadách v okolí. To u nás přetrvává dodnes. První ročník 
turnaje se hrál v roce 1973 a zúčastnilo se ho 8 trojek. Od té doby se 
hraje pravidelně každý rok. Výjimkou byly ročníky, kdy nám nepřálo 
počasí. Hraje se na jednom hřišti v lese a k dispozici je teplé i studené 
občerstvení. Od roku 2009 se turnaj hraje jako Memoriál Valdy 
Ungermanna,“ popsal turnaj Jan Klesal. 
Kontaktní osoba: Ivo Vamberský, tel. 602 370 949, e-mail: 
ivovam@centrum.cz, stránky: http://www.trebsin.cz/proudy 

 
Předávání cen zakončilo další odehraný ročník turnaje osady Proudy. 

Turnaj osady White Star 
Třetí nejstarší trampská osada v údolí říčky Loděnice (Kačák) datuje 
svůj vznik k roku 1928. Nalezneme ji poblíž vesničky Podkozí, na jih 
od Unhoště, v kladenském okrese. Nohejbal si na tuto osadu našel 
cestu po druhé světové válce, první turnaj trojic se odehrál v roce 
1954. Od roku 1962 je osadou pořádán do dnešních dní turnaj dvojic. 
V roce 2011 zapsal svůj 49. ročník (v roce 1990 se turnaj nekonal). 
„V dobách největšího zájmu se turnaje účastnilo až 20 dvojek a zápasy 
se hrály na dvou hřištích – whitestarském a na hřišti spřátelené osady 
Údolí oddechu. Zájem byl velký i ze strany diváků, kteří svým fanděním 
umocňovali atmosféru sportovního zápolení. Turnaj ovšem neměl a 
nemá pouze rozměr sportovní, ale též společenský, neboť je příležitostí 
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Osada White Star a nohejbalový turnaj v roce 1973. 

k setkání nejen kamarádů z mnoha osad v povodí Kačáku, ale i 
ostatních hostí, kteří se na whitestarské osadní hřiště každoročně vrací. 
Je určitou zajímavostí, že ačkoliv již na konci 60. let bylo uzákoněno 
dvoudenní víkendové volno, přesto se až do roku 1989 zápasy konaly z 
důvodu zachování tradice v neděli. Až v roce 1991 byl poprvé turnaj 
uskutečněn v sobotu. Protože kontakty pořádající osady a jejích 
kamarádů sahaly až do sfér ligového nohejbalu, často se na hřišti 
objevovali špičkoví hráči. Tato skutečnost samozřejmě vyvolávala u 
pořadatelů  otázku,  zda  má tento  přístup  opodstatnění,  neboť  místní 

 
O zajímavé situace není na turnaji osady White Star ani dnes nouze. 
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amatérští hráči neměli v zápolení s těmito borci šanci na vítězství. 
Ovšem názor, že kvalita hry má být upřednostněna na úkor úspěchu 
domácích hráčů, nakonec k radosti diváků zvítězil. Turnaj je tak od 
svého počátku až do dnešních dnů pořádán jako otevřený. Bohužel v 
posledních letech dochází k poklesu zájmu o nohejbalové turnaje na 
všech osadách v okolí Podkozí. Mnohé z nich dokonce pořádání 
turnajů ukončily. Osada White Star se ovšem snaží tradici udržet,“  
popsal osadní dění kolem turnaje Vladimír Kašák. 
Kontaktní osoba: Vladimír Kašák, tel. 731 549 137,  
e-mail: vladak@centrum.cz, stránky:  
www.tokacak-podkozi.estranky.cz/clanky/t_o_-white-star.html 

 
Čtyřicátá léta na osadě Montana patřila novému sportu, nohejbalu. 

Turnaj osady Montana 
O turnaji osady Montana již v této publikaci byla řeč. První ročník 
turnaje dvojic se hrál již v roce 1940, v některých letech však turnaj 
nebyl pořádán. Osadu z okresu Praha západ nalezneme na pravém 
břehu řeky Berounky při cestě ze Všenor do Černošic, nedaleko 
železničního mostu u mokropeského jezu.  
„Tradi ční turnaje na Montáně přetrvávají dodnes. Dříve se turnajů 
účastnilo 20 až 30 trojic, byl to velký osadní svátek. Osada prakticky 
víkendem turnaje žila, navíc bylo podstatně více rukou, které se zapojily 
do práce s přípravami a průběhem celého dne. Dnes v době kariér a 
podnikání už není tolik zapojených lidí, které by to brali jako zábavu a 
hlavně tradici, která by se tu měla udržet. I přesto se ale turnaje 
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pořádají. V současnosti pořádáme tři turnaje ročně. Koncem května se 
koná Malá Montana, na kterou se sjíždí trojice především z nižších 
soutěží, jelikož ligové mančafty mají hrací dny. Poté následuje hlavní 
trojkový turnaj osady, Velká Montana v červenci. Poslední turnaj, který 
osada pořádá, se koná koncem září nebo začátkem října. Jde o takové 
odlehčené ukončení sezóny v podobě losovaného turnaje promíchaného 
i z amatérskými hráči z osady. Věřím, že při současné generaci se 
budeme snažit nohejbal na osadě udržovat i nadále, a doufáme, že naši 
mladí nás vystřídají stejně, jako my jsme vystřídali naše otce a 
dědečky,“ je přáním Josefa Švece. 
Kontaktní osoba: Josef Švec, tel. 602 776 168,  
stránky: http://www.osadamontana.estranky.cz 

 
Osadní chata na Montaně je základnou stejnojmenného turnaje. 

Turnaj osady Jedli čkov 
Roli poberounské turnajové jedničky plní už dlouho turnaj osady 
Jedličkov, kterého se v některých ročnících účastnili i hráči ze 
Slovenska. Tato osada se nachází naproti skále Kazín, na levém břehu 
Berounky, nedaleko železniční stanice Černošice – Mokropsy. V roce 
2011 byl uspořádán 53. ročník turnaje trojic. Krom ě mužského 
turnaje je zde organizován i turnaj pro ženy. Pořadatelem akcí je 
Sportovní a rekreační klub Jedle. 
„Nohejbal na osadách kolem Kazína má velmi dlouhou tradici. Na 
osadě Jedličkov se začal hrát už v 50. letech. První ročník našeho 
turnaje se hrál roku 1959 a výhru si odneslo družstvo Zdravotník. Na 
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turnaji vyrostla řada vynikajících hráčů a to platí i do dnešní doby. 
Kvůli tradici i nadále hrajeme na tři dopady míče na zem, byť skoro 
všichni účastníci jsou ze svých soutěží zvyklí hrát na menší počet. 
Turnaj na Jedličkově stále navštěvují kvalitní týmy, včetně těch 
z nejvyšší soutěže a reprezentanti. Vysoká je i divácká návštěvnost, 
v některých letech dosáhla téměř tisícovky diváků,“  řekl Jan Voith. 
Kontaktní osoba: Jan Voith, tel. 603 345 493, e-mail: 
jendys@seznam.cz, stránky klubu: http://www.srk.wz.cz 

 
Tak to vypadalo na jubilejním 50. ročníku turnaje osady Jedličkov. 

Turnaj osady Údolí staré řeky 
Jednou z nejpočetnějších osad na Berounce představuje osada Údolí 
staré řeky z roku 1931, rozprostírající se u soutoku potoka Kluček 
s Berounkou. Při cestě z Dobřichovic do Černošic po levém břehu řeky 
jí nelze minout. I zde se nohejbal hraje už pěknou řádku let. Osadní 
trojkový turnaj se koná v srpnovém termínu. 
„Jsem ročník 1953 a v podstatě mohu říci, že počátky nohejbalu na 
osadě pamatuji osobně. V počátcích větší oblibu měl volejbal, ale 
postupem času hlavně v šedesátých letech častěji probíhaly na osadních 
hřištích nohejbalové zápasy. Přesto, kromě nohejbalového turnaje, 
pořádáme až do současnosti i turnaje v odbíjené mužů i žen. První 
nohejbalový turnaj byl uskutečněn okolo roku 1970. Od začátku se na 
našich turnajích objevovali přední hráči. Je nutno poznamenat, v 
posledních letech se nám nedaří nohejbalový turnaj uspořádat na 
špičkové úrovni, podobně je tomu i ve volejbale. Sportovní zázemí 
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máme na slušné úrovní. Dvě antuková hříště, klubovna s kantýnou, 
poskytující teplé i studené občerstvení. Výhodou je též řeka Berounka, 
vzdálená 100 metrů od hřišť. Také stanování zde je možné. Chtěl bych 
podotknout, že v poslední době nefunguje spolupráce a kontakty mezi 
sousedními osadami tak, jako tomu bylo dříve, kdy bylo naprostou 
samozřejmostí se na turnajích vzájemně utkávat,“ posteskl si Jaroslav 
Novák. 
Kontaktní osoba: Jaroslav Novák, tel. 724 242 620,  
e-mail: infoncn@seznam.cz, stránky osady: http://www.osadausr.cz 

 
Atmosféra turnaje osady Údolí staré řeky. 

Turnaj osady Rozv ědčík 
Daleko od Prahy, na řece Berounce, v krajinné oblasti Křivoklátsko, 
najdeme za obcí Nezabudice při ústí Taterského potoka osadu 
Rozvědčík. Zde pořádaný nohejbalový turnaj trojic v roce 2011 zažil 
jubilejní 20. ročník svého života. 
„Prvním krokem k budoucímu turnaji byla výstavba hřiště na konci 80. 
let. V roce 1992 jsme poprvé mohli přivítat osm trojic z Prahy a 
Rakovníka. Zlom nastal v roce 1994, kdy po domluvě s Janem 
Železným mu atletický olympionik a také dobrý nohejbalista propůjčil 
své jméno a daroval putovní pohár. Od té doby turnaj nese název O 
pohár Jana Železného. Zájem o náš turnaj výrazně vzrostl a jen díky 
vybudování druhého hřiště jsme mohli v roce 1998 přivítat rekordních 
44 mužstev, která hrála do nočních hodin. Tohoto ročníku se také Jan 
Železný osobně zúčastnil jako hráč. Díky zvýšenému zájmu došlo dále 



STŘEDOČESKÉ NESVAZOVÉ SOUTĚŽE 

128 

k vybudování tribun, oplocení, osvětlení hřiště a stánku občerstvení. 
V roce 2002 však náš areál postihla záplava, která díky pětimetrové 
výšce celý areál doslova smetla do řeky. Naštěstí díky obětavosti členů 
klubu a sponzorů se podařilo během dvou let vybudovat nový areál, na 
kterém se v pořádání turnajů pokračuje dodnes,“ popsal dobré i špatné 
chvíle Pavel Bureš. 
Kontaktní osoba: Pavel Bureš, tel. 739 332 185,  
e-mail: bures.p@seznam.cz 

 
Záběr z 16. ročníku turnaje trojic osady Rozvědčík na řece Berounce. 

 Ostatní turnaje 
Zatímco ještě v 90. letech minulého století představovaly tradiční i ty 
méně tradi ční osadní turnaje výrazně převyšující část neoficiálních 
jednorázových akcí ve Středočeském kraji, dnes už tomu tak není. 
S úpadkem kdysi slavných osad se do popředí dostávají turnaje, 
konané v obcích a městech, a to jak v letním (venkovní hřiště), tak i 
v zimním (hala) období. V přehledu jsou uvedeny turnaje bez omezení 
výkonnostní kategorie, každoročně zveřejněné na přehledech turnajů, 
s minimálně tříletou historií. 

Turnaj ve Zru či nad Sázavou 
Vánoční turnaj ve Zru či nad Sázavou (okres Kutná Hora) se, jak již 
z názvu vyplývá, koná o vánočních svátcích a tím je i dáno, že se jedná 
o halový turnaj. V roce 2011 se konal již 34. ročník. 
„Turnaj je nejstarší akci regionu Kutnohorska v tomto sportovním 
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Vánoční turnaj trojic ve zručské hale. 

odvětví. Za svoji historii si vybudoval velice dobré renomé a akce se 
každoročně účastní špičkoví nohejbalisté z celé ČR. Je hrán v nové 
sportovní hale, kde jsou k dispozici tři hřiště,“  popsal akci Zdeněk 
Rebhán. 
Kontaktní osoba: Zdeněk Rebhán, tel. 737 656 652,  
e-mail: rebhan.zdenek@tiscali.cz,  
stránky: http://tjjiskrazrucnadsazavou.sblog.cz/ 

 
Březnový halový turnaj dvojic ve Zruči nad Sázavou pořádá Chabeřice Star. 
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Turnaj v Chabe řicích 
Dva turnaje pořádá oddíl Chabeřice Star (okres Kutná Hora). 
„V měsíci březnu pořádáme turnaj dvojic v hale v nedaleké Zruči nad 
Sázavou. Zatím se uskutečnily tři ročníky akce. Hraje se na třech 
hřištích a účastní se jej i hráči z vyšších soutěží. Počet družstev bývá až 
30. Dále máme za sebou deset ročníků Posvícenského turnaje trojic, 
hraného v měsíci říjnu. Na něj jsou zváni hráči neregistrovaní a hráči 
z nižších tříd,“ osvětlil Antonín Jelínek. 
Kontaktní osoba: Antonín Jelínek, tel. 602 133 015,  
e-mail: info@stavebniny-kolumbus.cz 

 
Foto z Vánočního turnaje žen v Českém Brodě. 

Turnaje v Českém Brod ě 
Další z vánočních halových turnajů se koná v Českém Brodě (okres 
Kolín) a jedná se vlastně o dva turnaje, hrané během jednoho víkendu. 
V sobotu je hrán turnaj mužů, v neděli pak turnaj žen. Tradi čním 
termínem je první víkend v prosinci. 
„Vánoční turnaj trojic mužů měl v roce 2011 za sebou 26 odehraných 
ročníků. Zpočátku se jednalo o turnaj ROH, tj. podniků z Českého 
Brodu. Postupem času, kdy pořadatelský oddíl už hrál soutěže, se z toho 
stal otevřený turnaj. Na něj jezdili a jezdí hráči především z ligových 
soutěží, včetně extraligy. Počet účastníků je limitován právě 
kapacitními možnostmi jednoho hřiště. Vánoční turnaj trojic žen se 
hraje den poté. Poslední asi tři ročníky byl zařazen mezi svazové 
soutěže v rámci zimní pohárové soutěže,“ vysvětlil Jan Vokáč. 
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Kontaktní osoba: Jan Vokáč, tel. 723 389 671,  
e-mail: nohejbal.ceskybrod@email.cz,  
stránky: http://www.nohejbal-ceskybrod.cz 

 
Zahajovací nástup 21. ročníku Memoriálu Karla Maška ve Vlašimi. 

Turnaje ve Vlašimi 
Ve Vlašimi (okres Benešov) se koná několik turnaj ů, pořádaných 
různými pořadateli. Vlašimský halový turnaj je hrán v disciplíně 
dvojic a v roce 2011 zapsal 9. ročník konání. 
„Náš klub pořádá během roku více turnajů. Prvním je noční turnaj 
trojic, pořádaný před prázdninami. Tím druhým pak zimní halový 
turnaj dvojic, hraný začátkem roku ve Vlašimi. Tento zimní turnaj se 
těší velké oblibě a měli jsme tu ročníky, kdy se jej zúčastnilo přes 30 
dvojic,“ pochvaloval si Jiří Pajma. 
Kontaktní osoba: Jiří Pajma, tel. 606 833 059 (mob.), 974 841 666 
(zam.), e-mail: nohejbal.divisov@seznam.cz 
„Dalšími turnaji ve Vlašimi jsou podzimní turnaj trojic Soptík Cup, 
nebo Vlašimský turnaj trojic. Ten se například v roce 2010 hrál na pěti 
hřištích ve dvou sousedících halách a byl rozdělen na rekreační a 
soutěžní kategorii. Dalším turnajem je podzimní trojkový turnaj Karla 
Maška, který má za sebou přes dvě desítky ročníků,“  objasnil Radek 
Krunert z dalšího pořadatelského oddílu TJ Sokol Vlašim. 
Kontaktní osoba: Radek Krunert, tel. 602 353 399 (mob.), 317 844 881 
(zam.), e-mail: nohejbal@nohejbalvlasim.cz,  
stránky: http://www.nohejbalvlasim.cz/ 
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Turnaj v Čáslavi 
Čáslavský TJ Sokol (okres Kutná Hora) je pravidelným 
organizátorem svazových i nesvazových jednorázovek. Největší akcí je 
letní turnaj dvojic Čáslavská pata. V roce 2011 se konal 8. ročník 
akce.  
„ Čáslavské paty se účastní jak krajští hráči, tak i hráči z ligových 
soutěží. Turnaj je otevřen všem zájemcům, bez omezení výkonnosti. 
Pravidelně se koná třetí červencovou sobotu. Hraje se na dvou 
antukových kurtech a k dispozici je potřebné zázemí, včetně 
občerstvení,“ informoval Peter Rackovský. 
Kontaktní osoba: Peter Rackovský, tel. 776 245 430 (mob.), 
327 314 243 (byt), e-mail: rackovskypeter@seznam.cz 

 
Společné foto úspěšných účastníků 7. ročníku Čáslavské paty. 

Turnaj ve Slaném 
Celkem 18 odehraných ročníků má za sebou turnaj Memoriál Mirka 
Štěpánka ve Slaném (okres Kladno), pořádaný TJ Sokol Slaný. 
„Zimního turnaje, který je hrán v hale, se účastní trojice z celé 
republiky. První ročník se konal v roce 1992, tedy dva roky po tragické 
smrti našeho spoluhráče Mirka Štěpánka, na jehož počest jsme se 
rozhodli tuto akci uspořádat. Úvodní ročníky ale moc povedené nebyly, 
účast byla velmi nízká. Zlom nastal v roce 1995 a od té doby začala 
přijíždět nejprve druholigová, později i prvoligová družstva. Dnes už 
není výjimkou start několika hráčů z nejvyšší soutěže,“ popsal stav Jiří 
Beránek. 
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Kontaktní osoba: Jiří Beránek, tel. 777 264 194,  
e-mail: nohejbalslany@seznam.cz,  
stránky: http://nohejbalslany.obrona.net 

 
Memoriál Mirka Štěpánka, hraný v hale ve Slaném. 

Turnaje v Nymburce 
V Nymburce, centru stejnojmenného okresu, je pořádáno několik 
turnaj ů. Pořádajícím oddílem je TJ Lokomotiva Nymburk. 
„Krom ě regionálního turnaje pro amatéry a hráče maximálně okresní 
soutěže s názvem Nekopto,  který pořádají  nižší družstva našeho klubu, 

 
Nymburský letní turnaj je hrán ve dvou výkonnostních kategoriích. 
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první červencovou sobotu pořádáme na obou našich antukových 
kurtech turnaj trojic Memoriál Jaroslava Svobody. Je hrán ve dvou 
výkonnostních kategoriích. V roce 2011 jsme pořádali jeho 15. ročník,“  
osvětlil Ji ří Očenášek. 
Kontaktní osoba: Jiří Očenášek, tel. 606 639 445, 
e-mail: ocenasek.jiri@seznam.cz 

Turnaje v Čelákovicích 
Čelákovický oddíl nohejbalu (okres Praha východ) je kromě 
svazových akcí pořadatelem dalších turnajů. 
„Náš klub v březnu pořádá K&K Cup, což je turnaj osobností, nebo 
chcete-li veteránů nad 40 let věku. V roce 2011 jsme uskutečnili 9. 
ročník akce. Druhý den poté se koná turnaj O pohár Středočeského 
kraje, který nahradil KNS zrušený krajský přebor trojic. Tím je dáno, že 
je určen sestavám, hrajícím středočeské krajské a okresní soutěže. V roce 
2011 se konal jeho 3. ročník. Na konci sezóny ještě děláme malý turnaj 
pro hráče a fanoušky našeho oddílu,“ objasnil Petr Flekač. 
Kontaktní osoba: Martin Spilka, tel. 608 769 129, 
e-mail: info@nohejbal-celakovice.cz,  
stránky: http://www.nohejbal-celakovice.cz 

 
Čelákovická hala a 2. ročník turnaje O pohár Středočeského kraje. 

Turnaje v Konojedech 
V obci Konojedy (okres Praha východ) pořádá oddíl Nohejbal 
Kostelec – Konojedy hned pětici turnaj ů. Dva turnaje se hrají ve 
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trojicích, t ři ve dvojicích. 
„Prvním je dubnový Jarní turnaj dvojic, následují dva letní turnaje. 
V červnu se koná turnaj Kra.kon, v červenci pak Prázdninový turnaj 
trojic. V říjnu pak pořádáme Posvícenský turnaj trojic pro 
neregistrované hráče a také Předzimní turnaj dvojic. Většinou jsou 
turnaje obsazeny hráči z okresních a krajských soutěží,“ vyjmenoval 
všechny akce Petr Kratochvíl. 
Kontaktní osoba: Petr Kratochvíl, tel. 603 931 497, e-mail: 
info@nohejbalcz.cz, stránky: http://www.nohejbalcz.cz 

 
Jeden z deblových turnajů v Konojedech. 

Turnaj v Mezouni 
Obec Mezouň leží jižně od Rudné u Prahy (okres Beroun) a je 
pořadatelem venkovního letního turnaje trojic. 
„Turnaje v Mezouni navazují na předlistopadovou éru nohejbalu 
v Mezouni, kterou rozjeli naši tátové po vybudování hřiště začátkem 80. 
let. Uprostřed obce tehdy postavili tři kurty. Po delší odmlce se turnaje 
začaly pořádat v roce 2003, zpočátku spíše pro amatéry. Naše nové 
sdružení KSK Mezouň se stará o sportoviště a organizování sportovních 
akcí. Máme zde i nové zázemí pro sportovce, šatny, sprchy, kuchyňku. 
V současné době organizujeme dva turnaje trojic, jeden na jaře a druhý 
na podzim v září. Hraje se bez omezení výkonnosti a v průměru se 
schází desítka trojic,“ řekl Daniel Kokrda. 
Kontaktní osoba: Daniel Kokrda, tel. 723 646 851, e-mail: 
dan.kokrda@seznam.cz, stránky: http://ksk-mezoun.webnode.cz 
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Záběr z turnaje trojic v Mezouni. 

Turnaj v Nespekách 
Turnaj v Nespekách (okres Benešov) zapsal v roce 2011 svůj 16. 
ročník konání. Je hrán na dvou hřištích, antukovém a druhém hřišti 
s povrchem z kamenné drtě. Hřiště jsou od sebe vzdálena dvě minuty 
chůze. 
„Impulzem ke vzniku turnaje byla náhlá úmrtí našich dvou kamarádů, 
Emila „Melíra“ Uxy a Jardy „Guláše“ Bíby. Dnes po nich turnaj nese 
svůj název.  V úvodních  ročnících byla  účast až téměř  třicet  sestav ze  

 
Nespecký turnaj Emila „Melíra“ Uxy a Jardy „Guláše“ Bíby. 
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širokého okolí, poslední ročníky počet poklesl na polovinu. Ke 
každoročnímu turnaji neodmyslitelně patří tradiční klobásky z udírny a 
několik soudků piva. Některých ročníků ze zúčastnily i známé osobnosti 
sportovního života, např. Antonín Panenka, Vratislav Kříž, Dominik a 
Martin Haškovi,“ osvětlil Petr Ka čírek. 
Kontaktní osoba: Petr Kačírek, tel. 603 982 024,  
e-mail: kacirekpetr@seznam.cz 

Turnaj v Dob řichovicích 
Turnaj trojic v Dob řichovicích (okres Praha západ) patří k otevřeným 
turnaj ům. V roce 2011 se konal 8. ročník akce, organizované oddílem 
TJ Sokol Dobřichovice. 
„Turnaje se účastní i ligoví hráči a také hráčky. Ve spolupráci s 
Asociací školních sportovních klubů ČR také pořádáme každoročně 
turnaj školních nohejbalových trojic chlapců a děvčat ze středočeských 
škol. Turnaje se zúčastňuje v průměru 25 družstev, sportovní úroveň 
jde rok od roku nahoru, zvláště v kategorii děvčat,“  popsal dění Jiří 
Novák. 
Kontaktní osoba: Jiří Novák, tel. 603 865 276 (mob.), 257 911 860 
(zam.), e-mail: rozhlaselektro@seznam.cz,  
stránky: http://www.sokol-dobrichovice.cz/nohejbal 

 
Začátek 7. ročníku turnaje trojic v Dobřichovicích. 

Turnaje v Jizerním Vtelnu 
Dva letní turnaje pořádá v Jizerním Vtelnu (okres Mladá Boleslav) 
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místní nohejbalový oddíl. V roce 2011 si hlavní, červencový turnaj, 
zapsal 17. ročník svého konání. 
„Turnaj dnes nese jméno jeho zakladatele, Oldřicha Kloce, který stál u 
vzkříšení nohejbalu v naší obci a zemřel týden po turnaji v roce 2000. 
Jedná se o otevřený turnaj, konaný každoročně první prázdninový 
víkend. Úroveň účastníků má stoupající tendenci, jezdí k nám i hráči 
z jiných krajů. Měli jsme tu i hráče z ligových soutěží. Hraje se 
v útulném areálu, který chceme i nadále zvelebovat a také zvýšit počet 
hracích ploch. Na konci prázdnin pak ještě pořádáme turnaj dvojic,“ 
řekl Pavel Jareš. 
Kontaktní osoba: Pavel Jareš, tel. 777 668 766,  
e-mail: jeos.p@seznam.cz 

 
Foto ze 17. ročníku Memoriálu Oldřicha Kloce v Jizerním Vtelně. 

Turnaj ve Stratov ě 
12. ročník měl za sebou v roce 2011 letní turnaj trojic ve Stratově 
(okres Nymburk). 
„Stratovské sako je klasický třídopadový turnaj trojek, který je otevřen 
všech hráčům. Jezdí k nám i hráči z ligových soutěží. V průměru se na 
startu turnaje sejde 12-14 trojek. Hraje se na dvou antukových kurtech. 
Mezi zajímavosti turnaje patří to, že každý hráč z oceňovaných 
úspěšných prvních šesti sestav od nás dostane pytel brambor,“ řekl Jiří 
Schneider. 
Kontaktní osoba: Jiří Schneider, tel. 602 657 752, e-mail: 
schneider@metrostav.cz, stránky klubu: http://www.sokolstratov.cz 
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Příprava na předávání cen turnaje Stratovské sako. 

Turnaj v Neratovicích 
Turnaj trojic v Neratovicích (okres M ělník), pořádaný oddílem TJ 
Neratovice, patří mezi zimní halové akce. Má za sebou 14 
uspořádaných ročníků. 

 
Zimní turnaj trojic v neratovické hale. 

„V roce 1998 jsme se rozhodli, že v Neratovicích uspořádáme vlastní 
turnaj. Byl odehrán ve dvou tělocvičnách v předvánočním termínu. Na 
první ročníky jsme zvali především mužstva z okolí a sami jsme stavěli 
tak tři trojice. Turnaj se celkem ujal, postupem let se nám přihlašovaly 
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stále lepší trojice a většinou se jich turnaje účastnilo mezi patnácti a 
dvaceti. Od roku 2004 se turnaj hraje jako Memoriál Jána Kureka. Je 
to na památku našeho kamaráda, který s námi u nohejbalu 
v Neratovicích začínal,“  popisoval Milan Salač. 
Kontaktní osoba: Milan Salač, tel. 777 127 123,  
e-mail: milan.salac@karneval.cz,  
stránky: http://www.nohejbal-neratovice.websnadno.cz 

 
Areál turnaje O pohár vltavského vodníka ve Zvíroticích. 

Turnaj ve Zvíroticích 
Osada Zvírotice (okres Příbram) náleží k obci Dublovice a nachází se 
v meandru Vltavy, resp. údolní nádrže Slapy. Turnaj O pohár 
vltavského vodníka měl v roce 2011 za sebou odehraných 37 ročníků. 
„Název turnaje se vyvinul podle pověsti o výskytu vodníků ve Vltavě u 
Zvírotic. První ročník se jmenoval prostě Vodník 74, pak z toho byl 
Vltavský vodník. V roce 2009 byl mezi ceny zařazen putovní pohár, a 
tak turnaj dostal svůj poslední název. První ročník byl spíše 
regionálního charakteru, zúčastnili se i fotbalisté z Hříměždic. 
Postupem času se přidávaly další osady a obce a přibývalo hráčů, 
hrajících pražské a středočeské soutěže. Největší slávy se dočkal turnaj 
v devadesátých letech, kdy mezi 18. a 30. ročníkem nikdy neklesl počet 
účastníků pod tři desítky. Byly i ročníky, kdy se přihlásilo 40 trojic a 
my jsme další museli odmítat. V současné době se druhou, někdy třetí 
červencovou sobotu do Zvírotic sjíždí kolem 15 trojic,“  řekl Martin 
Paták. 
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Kontaktní osoba: Martin Paták, tel. 721 756 146, e-mail: 
martin.p89@email.cz 

Turnaj v Zaje čově 
Zaječovský turnaj trojic (okres Beroun) Bédova pata má za sebou 
zdařilých 11 uspořádaných ročníků, na které se sjížděly celky i mimo 
hranice kraje. Krom ě tohoto turnaje klub SK Zaječov organizuje i 
Posvícenský turnaj, což je turnaj místního významu. 
„Zajímavostí je, že do roku 2009 turnaj Bédova pata nesl název žijícího 
zakladatele nohejbalu v Zaječově, Ladislava „Bédy“ Šmída. V roce 
2010 však patron turnaje zemřel a název turnaje jsme změnili na 
Memoriál Bédovy paty,“ vysvětlil fakta Miroslav Jícha. 
Kontaktní osoba: Vladimír Ungr, tel. 737 266 427,  
e-mail: nohejbalzajecov@seznam.cz,  
stránky: http://www.nohejbalzajecov.wz.cz 

 
Příprava na závěrečný ceremoniál turnaje v Zaječově. 

Turnaj v Drozdov ě 
Krátkou historií se může pochlubit zimní turnaj trojic na 
zahalovaných hřištích v Drozdově (okres Beroun), mezi Zbirohem a 
Žebrákem. 
„Náš turnaj je pořádán hlavně pro družstva krajských soutěží a 
přeborů, postupně se ale zvyšuje i počet ligových hráčů, včetně těch z 
extraligy. Nespornými výhodami turnaje jsou nejen dobrá dopravní 
dostupnost - zhruba v polovině trasy mezi Prahou a Plzní, pouhé 3 km 
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od dálničního sjezdu Cerhovice, ale zejména dvě hřiště s antukou, která 
je v zimním období vcelku vyhledávaným povrchem. Pořadatelé hodlají 
v započaté tradici pokračovat i do budoucna a chtějí zvyšovat nejen 
herní kvalitu turnaje, ale též i jeho propagaci,“ řekl Josef 
Chaloupecký. 

 
Pozdrav soupeřů u sítě na zimním turnaji v Drozdově. 

Kontaktní osoba: Josef Chaloupecký, tel. 724 986 987,  
e-mail: josef.chaloupecky@ak-holub.com,  
stránky: http://zbirohnohejbal.webnode.cz/turnaje 

 
12. ročník Posvícenského turnaje ve Vrdech. 



STŘEDOČESKÉ NESVAZOVÉ SOUTĚŽE 

143 

Turnaje ve Vrdech 
Ve Vrdech (okres Kutná Hora) během roku TJ Slavoj Vrdy 
organizuje hned čtveřici turnaj ů. Z nich dva mají více než desetiletou 
historii.  
„Pořádáme dva větší turnaje. Prvním je srpnový Posvícenský turnaj, 
druhým pak Vánoční turnaj. Oba mají za sebou přes desítku ročníků a 
jsou otevřené bez omezení výkonnosti. Hrají se v disciplíně trojic. 
Účastní se jich jak hráči nejnižších soutěží, tak i ligoví hráči,“  popsal 
Jan Havránek. 
Kontaktní osoba: Jan Havránek, tel. 723 815 123,  
e-mail: vranis@post.cz, stránky klubu: http://nohejbalvrdy.wz.cz 
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 Chci hrát nohejbal 
Pokud jako jednotlivec nebo několik jednotlivc ů chcete hrát některou 
ze soutěží Českého nohejbalového svazu, pak je třeba se obrátit na 
některý ze stávajících nohejbalových oddílů. Začátečníků se budou 
týkat především nejnižší soutěže, okresní nebo krajské (tam kde není 
ustaven okresní nohejbalový svaz). Kontakt na tyto oddíly naleznete 
např. na stránkách Českého nohejbalového svazu (www.nohejbal.org), 
v sekci Regiony. Nebo na stránkách Nohecmagazínu 
(www.nohecmagazin.cz) v sekci Rozcestník. 
Druhou možností je založit si vlastní oddíl. A to buď nový oddíl 
v rámci již fungující t ělovýchovné jednoty s více oddíly, nebo zcela 
samostatný jednooborový klub. Postup není složitý ani nákladný. 
Popis potřebných úkonů naleznete např. na internetových stránkách 
Českého nohejbalového svazu, v sekci Chci hrát nohejbal. V této sekci 
zároveň naleznete i postup stavby venkovního antukového hřiště pro 
nohejbal. 

 
Na stránkách Českého nohejbalového svazu je pro začátečníky připravena užitečná 
sekce Chci hrát nohejbal. 
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