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Světový sport, 
který vznikl 
v Československu 

Nohejbal je 
míčová hra, 
která vznikla 
v Československu 
už ve 20. letech 
minulého století. 
Postupně se 
rozšířila do 
celého světa 
a zakořenila také 
na Žižkově.

Když dorostenci klubu Slavia začali před sto 
lety na Letné pro pobavení hrát fotbal přes la-
vičky, později přes natažený provaz a nakonec 
přes síť, říkali tomu ještě „fotbal přes šňůru“. 
Dnes se v nohejbalu, v angličtině zvaném také 
footballtennis či futnet, hraje i mistrovství světa. 

Pravidla z 30. let vycházela z fotbalu a název no-
hejbal, se kterým přišel fotbalista Kožmín, byl 
inspirován slovem volejbal. Dnešní nohejbal se 
hraje na dva vítězné sety a hráči se smějí dotk-
nout míče kteroukoliv částí těla kromě rukou. Při 
hře mohou proti sobě stát různě složené týmy: 
jednotlivci, dvojice nebo trojice. 

Nohejbal se hraje také na Trojce, kde sídlí oddíl 
Nohejbal Žižkov. Historie klubu, který loni oslavil 
čtyřicáté výročí, sahá do roku 1980. Tehdy jeho 
zakladatelé vybudovali na Balkáně u tenisových 
kurtů nové hřiště a začali hrát v rámci TJ Spoje. 
„Z původního osazenstva z 80. let máme stále tři 
aktivně hrající členy. Jedním z nich je zakladatel 
oddílu Viktor Epstein,“ říká současný člen výboru 
oddílu Pavel Jouza.

Nohejbal Žižkov má za sebou řadu úspěchů v lo-
kálních i celopražských soutěžích, například tře-
tí místo v Poháru mistrů z roku 2015. Předloni 
dokonce spolupořádal Mistrovství ČR trojic. 
Momentálně má 25 členů a tři týmy. Ti pravidel-
ně trénují, hrají zápasy v rámci pražských soutěží 
a účastní se oddílem pořádaných akcí, jako je tře-
ba letní soustředění. 

Pokud vás láká vidět nohejbal ve vrcholné podo-
bě, můžete se podívat mezi 26. a 28. listopadem 
na mistrovství světa, které by se mělo odehrát 
v pražském O2 Universu. I pro diváky preferující 
film před živým zápasem má oddíl řešení — ve 
druhé polovině letošního roku by měl dokončit 
dokument Nohejbal na Balkáně. Máte-li zájem 
o členství a další informace, hledejte je na adrese 
nohejbalzizkov.cz.  
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Historie klubu sahá 
do roku 1980
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