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Výstavba soutěží nové vrcholové složky a 

stávající výkonnostní složky nohejbalu pro 

soutěžní ročník 2023 – prezentace záměru
Aktualizace k 20.2.2022
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1. Současný stav a trendy v nohejbalu

◼ mezinárodní vývoj za 35 let nepřinesl očekávaný posun

◼ česká herní i pořadatelská dominance světu se neustále prohlubuje 

◼ nejasné směřování nohejbalu, neexistují strategické vize a plány, základna ani 

články ČNS neví, co a proč se od nich chce

◼ úbytek hráčů, trenérů, funkcionářů (i v ČNS), družstev, soutěží, kanibalizace klubů

◼ zrušení povinnosti mládeže pro krajské kluby, nebezpečná úvaha, že na doplnění 

stavu postačí mládež od ligových klubů a TCM

◼ řada klubů není schopna alespoň částečně předřadit zájmy celého nohejbalu nad 

zájmy své

◼ slabá pozice ČNS vůči klubům, KNS/ONS, vyplývá zejména z absence ekonomických 

nástrojů

◼ neprosazení ani základních reforem soutěží, které nic nestojí (ligové soutěže mužů a 

žen, více hracích dnů, rozhodčí…)

◼ nevyvážené rozložení dlouhodobých soutěží v ročníku
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1. Současný stav a trendy v nohejbalu

◼ obecně snižující se počet sportující mládeže ve společnosti

◼ zvyšující se konkurence jiných (i příbuzných) sportů

◼ mládež dnes preferuje volnost, ne svázanost

◼ za 30 let jen mírně modifikované soutěže ČNS nerespektují současné potřeby a 

možnosti účastníků amatérského sportu

◼ nesmyslná úvaha, že nohejbal nemá smysl reformovat, pokud do něho nenatečou 

významnější prostředky – opak úvahy, podle které se řídí např. florbal

◼ i dost funkcionářů už nevěří, že se nohejbal podaří posunout vpřed alespoň ve své 

mateřské zemi

◼ sestupný trend, zejména úbytek klubů, družstev i soutěží - od roku 2014 nabral 

prudší trajektorii, než většina čekala

Závěr

◼ nohejbal si musí velmi rychle ujasnit, co vlastně chce a musí rychle, koncepčně a 

odvážně konat !!!
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2. Základní složky sportovního odvětví

1. Masově - rekreační

◼ nejpočetnější složka, důraz je kladen na osobní projev, prožitek a radost z pohybu, 

dobrý zdravotní stav 

◼ vzájemné porozumění a podpora spoluhráčů i protihráčů

◼ netvoří významnou část seberealizace člověka ve volném čase

2. Výkonnostní

◼ oproti masově-rekreační složce rozdíl v tom, že je kladen důraz na systematičnost a 

plánovitost přípravy i soutěží, stanovení cílů ve vztahu k předchozím výsledkům

◼ tvoří významnou část seberealizace člověka ve volném čase

◼ netvoří finanční příjmy člověka

3. Vrcholová

◼ vrcholová složka zdůrazňuje zejména sílu, rychlost, ovládnutí protivníka, posouvání 

hranic lidských možností, úsilí o vítězství a mistrovský titul

◼ představuje dominantu v celé struktuře životních činností

◼ může tvořit i určitou část nebo většinu finančních příjmů člověka
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3. Tři cesty pro nohejbal

◼ 1. cesta: masově-rekreační sport bez vrcholové složky, s ponecháním výkonnostní 

složky jen v omezeném rozsahu, 80 % prostředků a energie věnováno na masovost

◼ 2. cesta: plnokrevný sport s vyváženými třemi složkami – vrcholovou, výkonnostní, 

masově-rekreační 

◼ 3. cesta: neukotvený sport pouze s výkonnostní a masově-rekreační složkou 

(současný stav) – současné trendy ve společnosti i nohejbalu způsobí stále větší 

přiblížení 1. cestě, nohejbal čas na své vyprofilování už vyčerpal

◼ provedené analýzy nohejbalového hnutí ukázaly, že v hnutí existuje zájem o 

přiblížení nohejbalu k plnokrevným sportům, ale důvěra v úspěch této aktivity už je 

menší

◼ nový VV ČNS se svým volebním programem a programovým prohlášením jasně 

přihlásil k 2. cestě - zkusit se to prostě musí

◼ vytvoření třetí (vrcholové) složky je podmínkou k přiblížení nohejbalu plnokrevným 

sportům

◼ ČNS má k dispozici „prodejné“ jednorázové soutěžní akce, splňující nároky na 

podobu soutěží vrcholové složky dle jiných sportů, ale jen 5-6 za rok (MS v ČR, SP 

klubů v ČR, superfinále ELM, některé z MČRM, některé mezinárodní turnaje)
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4. Současná podoba „vrcholné“ dlouhodobé soutěže

◼ de iure je vrcholnou dlouhodobou soutěží extraliga mužů

◼ a de facto představuje 30 let starý, jen mírně modifikovaný model

◼ stavba soutěže shodná s nižšími soutěžemi – klíčové je přání hráčů (klubů), zájmy 

ČNS, sponzorů, médií, diváků jsou až ve druhé řadě

◼ stejně jako všechny ostatní soutěže ČNS se hraje v období, kdy část hráčů chce být 

na výletech, na chatě, na dovolené, na jiném vyžití…

◼ koliduje s termíny, kdy se hrají všechny další soutěže mužů – další dny nenabízí nic

◼ hraje se i v chladnu, mírném dešti, větru, bídné podmínky pro ochranu hráčů, 

trenérů, rozhodčích a diváků před povětrnostními vlivy

◼ povětrností vlivy i proměnné světelné podmínky hendikepují TV přenos/záznam ve 

srovnání s dalšími sporty

◼ počet družstev neodpovídá dalším míčovým sportům – ty mají v nejvyšší soutěži 12 i 

více družstev a pokrývají více regionů

◼ sezónní blokace haly, během roku do ní družstvo ale nemusí vůbec jít
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4. Současná podoba „vrcholné“ dlouhodobé soutěže

◼ doba trvání utkání neodpovídá dalším míčovým sportům - průměrné utkání trvá přes 

3 hodiny, jsou i utkání trvající až 5 hodin

◼ malý spád hry - až 9x přestávka mezi zápasy (při úpravě hřiště i delší než 4 min), až 

20x přestávka mezi sety, až 180x zásah trenérů (oddechový čas, střídání), plus další 

prodlevy (zakopnutí míče apod.) – opět problém pro TV medializaci i zájem diváků

◼ hráči se během utkání toulají na pivo, na cigaretu a neváhají si sednout do 

diváckého sektoru

◼ ústrojní kázeň trenérů je špatná, pokud družstvo nehrajícího trenéra vůbec má

◼ malá motivace hráčů se poprat o místo, raději volí jistotu v nižší lize

Závěr

◼ v současnosti ČNS nemá k dispozici „prodejnou“ dlouhodobou soutěž, která by 

odpovídala parametrům soutěží vrcholných složek dalších sportů, která by se 

alespoň výrazněji odlišovala od dalších soutěží v rámci ČNS a motivovala k většímu 

zájmu samotné nohejbalisty
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5. Základní principy výstavby nové vrcholové složky

◼ vytvoření větší nabídky pro sponzory a média, generující zvýšené prostředky pro 

nohejbal (ČNS, kluby)

◼ zvýšení divácké atraktivity a uznání nohejbalu ve sportovním prostředí

◼ vytvoření soutěží, které se více podobají vrcholným soutěžím dalších míčových 

sportů, včetně návazností (vzdělávání trenérů, metodika, propagace, vazba na TCM, 

samostatný řídící orgán…)

◼ vytvoření soutěží, které nebudou kolidovat s termíny ostatních soutěží

◼ vytvoření soutěží, které se budou hrát v jalovém období, kdy hráči, trenéři i diváci 

nemají k dispozici tolik jiných aktivit

◼ vytvoření soutěží, které se svou atraktivitou budou výrazněji odlišovat od dalších 

soutěží ČNS a hráči i trenéři budou mít zájem v nich působit – stupeň k 

(polo)profesionalizaci vrcholové složky nohejbalu

◼ zvýšení počtu špičkových klubů (na alespoň 12-15) a pokrytí více regionů v ČR, 

kvalita se rodí z kvantity

◼ rozsáhlejší mezinárodní styky hráčů (min. desítky), než pouze mezi reprezentacemi 

(jednotky hráčů)
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6. Stavba nového modelu soutěží 2023

◼ pro 1. ročník zvolen model, odpovídající konzervativnímu prostředí nohejbalového 

hnutí

◼ spočívá ve výstavbě první nové dlouhodobé soutěže vrcholové složky nohejbalu s 

mezinárodním přesahem (Evropská liga) při současném zachování dlouhodobých 

tuzemských soutěží výkonnostní složky (reformované 2 ligové soutěže)

◼ oba druhy soutěží budou ve stejném časovém rozsahu

◼ dobrovolná zapojení klubů do vrcholové složky - kdo nebude chtít, může pokračovat 

pouze ve stávajících soutěžích výkonnostní složky 

◼ čas prokáže, zda, v jaké podobě a rozsahu mohou vedle sebe tyto rozdílné soutěže v 

ročníku existovat

◼ čas také prokáže, zda je pro vrcholovou složku nohejbalu vhodnější dlouhodobá 

soutěž seriálového typu nebo klasického typu

◼ nohejbal získá možnost souvislé celoroční medializace
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7. Hlavní parametry Evropské ligy mužů

◼ hrací období cca 3,5 měsíce (1.1.-15.4.)

◼ seriál 8-10 jednorázových halových turnajů trojic nebo dvojic nebo jednotlivců, z 

toho 3 turnaje hrány v zahraničí (např. SVK, FRA, ROM)

◼ v seriálu bodují družstva, která vysílají jednotlivé sestavy

◼ na každém turnaji startuje min. 24 sestav

◼ startují sestavy družstev z ČR i zahraničních

◼ hráno dle pravidel země, ve které se turnaj koná

◼ předpoklad záznamu na celostátní TV u všech turnajů v ČR

◼ předpoklad prize-money pro širší okruh účastníků

◼ zatraktivnění hry (zmenšení neherních proluk, zkrácení doby zápasu) – nutná 

reforma pravidel hry

Komentář: Dostatečně atraktivní produkt pro sponzory, média, diváky i hráče samotné. Atraktivitu 

zvyšuje zahraniční účast. Jednodušší a levnější pořízení TV záznamu (sejme jen zápasy o 3. místo 

a finále, malá nutnost střihu) než u soutěží družstev. Ověřený model ze seriálů Evropský pohár 

mužů nebo Pohár ČNS mužů. Při vypadnutí sestavy, družstva nebo i celého turnaje není soutěž 

viditelně narušena.
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7. Hlavní parametry Evropské ligy mužů

◼ klíč k účasti v soutěži pro kluby z ČR – pro 1. ročník vázaný na tuzemské 

dlouhodobé soutěže (nejvyšší a část druhé nejvyšší)

◼ podle toho sestavený i klíč pro jednotlivé turnaje seriálu

◼ některé turnaje v ČR mohou nést zároveň statut mistrovství ČR dané disciplíny 

(obdoba Poháru ČNS mládeže) – pokud by mistrovství ČR nebyla do ročníku 

zařazena samostatně

Komentář: U zahraničních družstev vazba na jejich dlouhodobou soutěž asi nebude pro účast v 

soutěži vyžadována. U českých pak mohou existovat kluby, které se budou soustředit pouze na 

tuto soutěž a venkovní výkonnostní soutěž budou brát jen jako doplněk (bez cílů na umístění, pro 

méně v halové soutěži vytížené hráče). Pro začátek je zvolen kompromisní model s částečným 

požadavkem na vazbu k tuzemské venkovní dlouhodobé soutěži. S rozšířením ročníku na dvě 

soutěže bude problematické ještě někam vřadit 2-3 mistrovství ČR. Lze použít některé z turnajů 

nové soutěže (vždy o zahraniční družstva redukované pořadí turnaje). 
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8. Hlavní parametry venkovních soutěží mužů

◼ hrací období zkráceno o 1,3 měsíce na cca 3,5 měsíce (1.5.-30.6. a 1.9.-15.10.)

◼ redukce ze 3 na 2 ligové soutěže se shodným hracím systémem

◼ klasická dlouhodobá soutěž, sestávající z utkání vždy dvou družstev

◼ základní a nadstavbová (play-off/out) část 

◼ startují družstva pouze z ČR

◼ hráno dle pravidel ČNS

◼ předpoklad přenosu finále na celostátní TV

◼ možné zatraktivnění hry (zmenšení neherních proluk)

◼ ponechání vytížení pro min. 6 hráčů (9-10 zápasů v utkání)

Komentář: Úprava současných výkonnostních soutěží tak, aby nabídly alternativu pro družstva a 

hráče, kteří buď nebudou tolik v nové halové vrcholové soutěži vytíženi, nebo budou cílit na jednu 

z těchto soutěží. A aby pomohla lépe vstřebat přerod z výkonnostní na vrcholovou složku pro ty, 

kteří jsou více konzervativní. Do upravených venkovních soutěží lze aplikovat některé už 

vyzkoušené změny pravidel s výjimkou snížení rovnoměrného vytížení hráčů (výkonnostní soutěže 

slouží primárně pro uspokojení potřeb hráčů).
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9. Hrací systém venkovních soutěží mužů

◼ základní část: 2 skupiny po 6 družstvech, dvoukolově D-V (10 víkendů)

◼ play-off čtvrtfinále: A1-B4, A2-B3, A3-B2, A4-B1, na 2 vítězná utkání ve 2 víkendech

◼ play-off semifinále: shodný systém se současným, pouze hráno ve 2 víkendech

◼ play-off finále: shodný systém se současným 

◼ play-out semifinále: A5-A6, B5-B6, na 2 vítězná utkání ve 2 víkendech

◼ play-out finále: VSF1-PSF2, PSF1-VSF2, na 2 vítězná utkání ve 2 víkendech, poražení 

sestupují

◼ Celkem: 12-15 víkendů (max. 3,5 měsíce)

Komentář: Jedním z cílů reformy soutěží je přiblížení se počtu účastníků ostatních míčových 

sportů (12 a více), tím soutěž oživit a rozprostřít do více regionů, což současný model neřeší. Také 

současný poměr sestupujících (až 25 %) je nejtvrdší ze všech míčových sportů. Zvolena vstřícná 

varianta k reformním cílům v oblasti počtu účastníků i tvrdosti sestupu (17 %, dva přímo 

sestupující ale zajišťují dostatečnou obměnu v soutěži). Do play-off se dostane 67 % družstev. 

Malý rozdíl ve vytížení družstev. Nevýhodou je, že některá družstva se během ročníku nepotkají. 

Zkracuje stávající systém play-off na 2 víkendy (výše postavené družstvo začíná sobotou venku a 

pokračuje sobotou a případnou nedělí doma). Délka soutěže je pro záměr dostačující.
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10. Vývoj realizace záměru

◼ v roce 2017 KTR ČNS připravila a vyhodnotila 6. etapu analýzy nohejbalového hnutí, 

zaměřené na základní otázky nohejbalu, ve stejném roce představila návrh 

reorganizace ligových soutěží, velmi podobný současnému návrhu

◼ v letech 2015-18 proběhlo v rámci ČNS několik seminářů na reorganizace ligových 

soutěží, naprosto bez výsledku

◼ kandidátský tým do VV ČNS na VH 20.6.2021 ve svém programovém prohlášení 

uvedl jako jeden ze svých hlavních strategických záměrů vytvoření vrcholové složky 

nohejbalu, jako další pak optimalizaci stávajícího modelu soutěží řízených VV ČNS

◼ na jednání VV ČNS z 3.2.2022 začal VV svůj záměr naplňovat předložením návrhu  

výstavby soutěží nové vrcholové složky a stávající výkonnostní složky nohejbalu pro 

soutěžní ročník 2023 – návrh byl odložen k úpravě a předložení na příštím jednání VV

◼ na jednání VV ČNS z 17.2.2022 byl upravený návrh (viz tento dokument) prezentován 

- VV se s ním ztotožnil, usnesením pověřil člena VV M. Maršálka ve spolupráci s STK 

ČNS přípravou rozpisu uvedených soutěží na rok 2023, jednáním s potenciálními 

pořadateli a partnery nové halové soutěže

◼ VV předpokládá, že do cca 31.3.2022 bude předložen návrh rozpisu uvedených 

soutěží na rok 2023 ke schválení
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11. Závěr

◼ vybudování vrcholové složky a soutěže(í) této složky ČNS a celý nohejbal získají 

nejen atraktivní produkt pro sponzory a média, ale také pro diváky a hráče (stávající i 

potenciální)

◼ vrcholová složka se (zatím) týká jen 3% družstev soutěží ČNS, kterým ale pomůže v 

jejich rozvoji – zbylých 97 % si dál může hrát „po svém,“ pouze s mírnou reformou

◼ ČNS pokryje jalové zimní období a umožní vyžití těm (hráči, trenéři, funkcionáři, 

diváci), kteří v letním období preferují jiné zájmy

◼ další odklady by stejně nic nevyřešily, když chybí ochota i odvaha - viz jalové 

několikaleté snahy o reformu soutěží mužů i žen, jen by ČNS další rok pokračoval v 

sestupné trajektorii

To nejpodstatnější

◼ jako o každé revoluční novince se o soutěži bude v celém nohejbalovém hnutí mluvit 

a diskutovat a snad to hnutí nakopne k větší aktivitě i víře

◼ na nové věci rádi slyší i média a sponzoři

◼ ČNS uspokojí ty hráče, trenéry i funkcionáře, kteří chtějí nohejbal posunout mezi 

plnokrevné sporty


