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I  ÚVOD 

Téma své absolventské práce jsem věděla už od té doby, co jsem nastoupila do 9. 

třídy. Softball hraji již od svých 6 let. Dostala jsem se k němu díky školnímu kroužku, a 

protože mě i mé rodiče kroužek zaujal, řekli jsme si, že ho vyzkouším.  

Ve své absolventské práci vám chci tento sport objasnit a vysvětlit, jelikož je velmi 

složitý v pravidlech, a proto také pro hodně lidí není až tak divácky atraktivní. První oficiální 

zmínky o tomto sportu u nás byly již od začátku 20. století. Na Olympiádě se tento sport 

oficiálně ukáže od příštího roku. Doufám, že Vás díky mé absolventské práci tento sport 

zaujme a třeba ho i vyzkoušíte. 
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II   TEORETICKÁ ČÁST 

1 Softball 

1.1 Co je to softball 

Softball je pálkovací, týmový sport. Vznikl z velmi podobného sportu jménem baseball, 

od kterého se liší několika detaily, ale jednou markantou, nadhozem. V baseballu se nadhazuje 

vrchním, zatímco u softballu spodním hodem. Stejně hrají dvě družstva o devíti hráčích, jedno 

družstvo v hřišti, druhé na pálce a postupně se střídají. 

 

Obr. č. 1 

 

1.1.1 Historie softballu 

Začátky softballu/baseballu se objevily v roce 1887 na Den díkůvzdání v americkém 

Chicagu. Asi 20 mladých mužů bylo pozváno zpravodajem chicagské burzy Georgem 

Hancockem do Chicago’s Farragut Boat Club, aby si zahráli tehdy „indoor baseball“. Hra byla 

velmi improvizovaná, Georg Hancock použil gumičkami svázanou boxerskou rukavici, místo 
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pálky násadu od koštěte a hřiště nakreslil křídou na podlahu. Dosáhlo se tehdy 80 doběhů a 

vznikl nový sport. 

První pravidla se vydala v roce 1889. V roce 1895 Lewis Robert Sr. přenesl tuto hru ven 

a začal ji provozovat jako cvičení pro hasiče. Softballu se v té době říkalo „kitten league ball“. 

Až 31 let na to, v roce 1926, se softballu začalo říkat softball. Nazval ho tak Walter Hakanson z 

YMCA (Young Men’s Christian Association) a byla založena The Colorado Amateur Softball 

Association. Sjednotila se pravidla a první veřejný turnaj se konal v roce 1930. Tři roky na to, 

tedy v roce 1933, se konal úplně první národní amatérský softballový turnaj při příležitosti 

Chicagské světové výstavy. 

Brzy na to, reportér Leo Fischer, napsal o této události a pomohl založit národní 

americkou ASA (Amateur Softball asociation/Amatérská Softballová asociace). Necelých 20 let 

na to, v roce 1952, byla založena ISF (International Softball Federation/ Mezinárodní softballová 

federace). Od roku 1965 se pravidelně pořádá MS žen a od roku 1966 MS mužů. Před 9 lety, v 

roce 2013, byla založena historickým sloučením ISF a IBAF (Mezinárodní softballová federace a 

Mezinárodní federace baseballu) WBSC (World Baseball Softball Confederation/Světová 

baseballová softballová confederace), která v současné době sdružuje 208 národních federací ze 

141 států. 

1.1.2 Hřiště 

Celé hřiště je ohraničeno plotem. Má tvar pravoúhlé výseče a je rozděleno na dvě části, 

hrací pole a zámezí. Hrací pole je rozděleno na vnitřní pole a zadní pole. Vnitřní pole bývá 

zpravidla z antuky, má tvar čtverce ohraničeného čtyřmi metami a zadní pole z trávy.  

Ve vnitřním poli se nachází pět met. Meta domácí: má tvar pětiúhelníku (domečku) a leží 

v pravém úhlu výseče. Za domácí metou je plot (tzv. backstop), který je vyšší než zbytek plotu a 

je od domácí mety 25 až 30 stop. Nadhazovací meta/prkno má tvar obdélníku neboli prkna a je v 

kruhu. Jeho vzdálenost od domácí mety se určuje podle kategorií. První meta se jako jediná meta 

skládá ze dvou met, které jsou vedle sebe. První meta je bílá a druhá oranžová. Bílá meta je 

uvnitř pole (neboli v hracím poli), oranžová meta je mimo pole (tedy v zámezí). Nakonec tu je 

druhá a třetí meta: tyto dvě mety jsou stejné, jen leží každá v jiné části vnitřního pole. Obě mety 

jsou bílé a mají tvar čtverce. 
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  obr. č. 2 

 

1.2 Výbava, oblečení 

Jako téměř každý sport i softball potřebuje nějaké své vybavení a oblečení. Jedná se o 

míč, pálku, rukavici, helmu, boty (spikes) + oblečení. Názornou ukázku výbavy a oblečení vám 

ukážu v praktické části mé absolventské práce. 

MÍČ 

Máme více druhů a více velikostí míčů. V každé věkové kategorii je míč rozdílný jak už 

svojí velikostí, tak barvou, a také i tvrdostí. Když ale vynecháme míče, které se objevují v 

mladších kategoriích, máme tady tři druhy. Baseballový míč je bílý o obvodu 9 palců. S tímto 

míčem se setkáme jen v baseballu. Poté zde máme měkký softballový míč, který je žlutý, hodně 

skáče a jeho obvod je 11 palců. S tímto míčem hrají mladší děti. A nakonec je zde tvrdý 

softballový míč, ten se používá ve starších až dospělých kategoriích. Míč je žlutý, tvrdý a obvod 

je 12 palců. 

PÁLKA 

Jak u míčů, tak i u pálek máme hodně druhů, velikostí a váhy. Pálky jsou převážně 

vyráběny z hliníku. V dnešní době jsou ale i lepší pálky například z kompozitu. V baseballu se 

často hraje s dřevěnými pálkami, v softballe je to zakázané. Pálka může mít maximální délku 34 

palců (86 cm) a nesmí být těžší než 1 kg. Spoustu hráčů k pálení používá pálkařské rukavičky.  

RUKAVICE 

Všichni hráči, kteří jsou v obraně, neboli v poli, musí mít rukavici. Rukavice je vyráběna 

na obě strany (tedy pro leváky i praváky), je z kůže a má různé velikosti. Hráč, co hraje na první 

metě s hráčem, co hraje kečra (catcher), mohou mít různé rukavice. 
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HELMA 

Opět se opakuje, že máme víc druhů. Tentokrát jen dva a to helmu pro pálkaře a helmu 

pro kečra. Pálkař má povinen mít mřížku na helmě do 17 let. Mřížka chrání obličej od možného 

zranění při trefení míčem. Helma pro kečra je velmi rozdílná od helmy pálkaře (viz obrázek). 

Helmy se nesmí zaměnit. Helmy se vyrábí v mnoha různých barvách.  

 

 

 obr. č. 3         obr. č.  4 

 

BOTY + OBLEČENÍ 

I softball potřebuje své speciální boty. Mohou se používat i kopačky na fotbal, botasky, 

turfy, avšak jsou i speciální boty se spikes. Jsou vyráběny dva druhy těchto bot a to s plastovými 

špunty a s kovovými. V mládežnických kategoriích jsou kovové špunty zakázány. Boty se vyrábí 

stejně jako helmy v mnoha barvách. 

Oblečení vám názorně ukáži v praktické části, ale i přesto vás s ním seznámím tady. 

Začneme tedy od hlavy. Většinou mají hráči podtriko (termo triko s dlouhým rukávem), na to 

dres svého týmu. Poté máme poslajďáky, jsou to "kraťasy" dlouhé nad kolena. Jsou po stranách 

vycpané a dávají se pod hrací kalhoty. U žen jsou hračáky (hráčské kalhoty) pod kolena, u mužů 

jsou dlouhé. Kalhoty mají více barev, nejčastější barvy jsou černá, tmavě modrá a bílá. Následně 

tady jsou podkolenky, které má většina týmů sladěné k týmovým barvám. 
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2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HRY 

Týmy se střídají vždy po 3 outech. Jedna směna končí vždy, když se oba týmy 

prostřídají jak v útoku, tak v poli. Vyhrává ten tým, který má na konci zápasu více bodů. Hra 

vždy musí mít vítěze. Proto se prodlužuje až do rozhodnutí. 

2.1 ÚTOK 

Úkolem hráče je oběhnout všechny mety a dostat se na domácí a skórovat dříve než 

pole zahraje 3 outy. 

V tento moment je jeden tým v útoku/na pálce. Hráči chodí postupně na pálku tak, jak 

jsou zapsáni na line – up (soupiska hráčů zasahujících do hry). Hráč, který jde zrovna na 

pálku, má za úkol trefit míč, který nadhodí nadhazovač protějšího týmu. Pokud míč trefí do 

pole, hráč běží na první metu a po cestě odhazuje pálku na zem. Pokud se, ale stane, že hráč 

míč netrefí, může být out. Vyoutovat hráče jde více způsoby. První je, že nadhazovač trefí 3 

strike (míče, co jsou nadhozeny v určité zóně, která je od prsou po kolena pálkaře a na šířku 

mety). Druhý způsob je, že pálkař odpálí a hráči v poli míč přihodí na první metu dřív, než 

tam doběhne běžec. Třetí způsob je ten, že pálkař odpálí, ale míč letící vzduchem před jeho 

dotykem se zemí polař chytne. Dále můžete pálkaře vyoutovat tak, že se ho dotknete míčem 

nebo rukavicí, ve které je míč, ale pouze když je pálkař/běžec mimo mety.  

 obr. č. 5 

 

Když se pálkař dostane na metu, stává se z něj běžec. Běžec může vyběhnout z mety s 

vypuštěním míče z nadhazovačovy ruky. Pokud vyběhne dříve je vyhlášen out za předčasný 

výběh. Poté se běžec může rozhodnout, jestli se vrátí zpátky na metu a počká, jestli jeho 

spoluhráč, co je na pálce, odpálí, nebo jestli metu tzv. ukradne. Když se rozhodne ji ukrást, 

má dvě možnosti jak. První možnost je s nadhozem, tedy s vypuštěním míče z nadhazovačovy 
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ruky, běžet na další metu a doufat, že ho nevyoutují. Druhá možnost je tzv. opožděná krádež, 

kdy si běžec vyběhne do půlky vzdálenosti mezi metami, a když se míč hodí buď do kruhu, 

nebo na první metu, poběží na další metu. Tímto způsobem se snaží běžec oběhnout všechny 

mety až na domácí a získat pro svůj tým bod. 

2.2 OBRANA 

Tým v obraně se snaží co nejrychleji zahrát 3 outy a zabránit tomu, aby druhý tým dal 

bod. 

Devět hráčů z týmu je rozestavěno v poli, 6 ve vnitřním a 3 v zadním. Před 

nastoupením prvního pálkaře do boxu má nadhazovač možnost 5 nadhozů (později už jen 3). 

Po tuto dobu se může pole rozhazovat s míčem. Před posledním nadhozem catcher zvolá: 

„míče z pole“ a „na dva". To dává spoluhráčům pokyn poslat nehrací míče zpět do dagautu 

(střídačka) a připravit se na hru. Zároveň to dává pokyn hráčům na spojce, dvojce a osmičce 

postu (vysvětlení níže) se připravit na zkušební příhoz na druhou metu od catchera. Poté 

začíná hra. 

Nadhazovač se připraví na nadhazovací prkno a v moment kdy rozhodčí zahlásí “hra", 

může nadhazovač nadhodit. Snaží se míč nadhodit tak, aby pálkař se do něj netrefil, ale 

zároveň aby byl v určité zóně tzv. strike zóně. Když nadhodí 3 správné míče a pálkař se do 

nich netrefí, pálkař je out, odchází a nastupuje další hráč. Pokud ale pálkař odpálí nadhoz, 

pole se snaží chytit míč a hodit ho na první metu dříve, než na ni pálkař doběhne. 

2.2.1 Posty 

Vnitřní pole 

Začneme u postu číslo 1, což je nadhoz. Nadhazovač je velmi náročný post jak fyzicky 

tak psychicky. Jeho úkolem je nadhazovat míče catcherovi tak, aby je pálkař netrefil, ale 

zároveň, aby byly v poměrně malé strike zóně. Nadhazuje se spodním hodem. 

Další je post číslo 2 a to je catcher (chytač). Catcher chytá nadhoz od nadhazovače a 

zároveň mu podle domluvených signálů říká, co má házet, v jaké výšce na jakou stranu a v 

jaké rychlosti. Tento hráč organizuje celé pole. 

Posty číslo 3, 4, 5 a 6 chrání vnitřní pole a mety 1, 2 a 3. Na postu číslo 3 je první 

metař, který brání metu číslo 1. Post číslo 4 je druhý metař, který společně s hráčem na postu 

6, což je spojka, chrání druhou metu. Polař na postu číslo 5 je trojka, chrání třetí metu. 
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Vnější pole 

Vnější, neboli zadní pole, má pouze tři posty a to 7, 8 a 9. Ti chytají dlouhé odpaly a 

přihazují je zpět do vnitřního pole. Takzvaní „zadáci“ musí mít rychlé nohy a silnou ruku, 

protože hází dost daleko. 

 

 

Obr. č. 6 

3 Hráčské kategorie 

3.1 Bee-Ball 

Pro nejmladší děti (do 8 let) je zde Bee-Ball. Hraje se bez rukavic, s měkkými 

pěnovými míči a měkkými pěnovými pálkami. Pálí se ze stativu a bez helem. Pole se skládá 

pouze ze tří met ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku a je zmenšené. 
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 obr. č. 7 

3.2 Tee-Ball 

Dále zde je Tee-Ball, který je pro děti od 9 do 10 let. Hra se více blíží k softballu. 

Pálky jsou z hliníku, míče jsou normální na softball a hřiště má stejný tvar jako při softballe a 

skládá se ze čtyř met. Pole má rukavice, ovšem stále se pálí ze stativu.  

 

3.3 Coach-Ball 

Coach Ball už je skoro jako softball. Hraje se se stejným míčem, s rukavicemi, s 

hliníkovou pálkou, ale bez stativu a míč, který pálkař odpaluje, mu nadhazuje jeho vlastní 

trenér a ne nadhazovač od protihráče (od toho se tomu říká coach ball). Tato kategorie je od 

11 do 12 let. 

 

Všechny tyto kategorie jsou smíšené a nerozdělují se na chlapce a dívky a vznikly 

před relativně krátkou dobou, jako varianta hry pro děti. 

 

3.4 Softball 

Od 13 let se hraje už rozděleně na chlapce a dívky a dělí se do několika věkových 

kategorií. 

 

3.4.1 Žákyně 

Nejmladší kategorie jsou žákyně (do 12 let). Hraje se s měkkým míčem o obvodu 11 

palců. Směny jsou omezeny na počet bodů, v jedné směně se nemůže dát více jak 6 bodů. Hra 

je také časově omezena a je daný maximální počet směn. Za 4 špatné nadhozy se dětem hází 

tzv. tos (spodní, nebo boční nadhoz od trenéra). Jsou zde zakázané kovové špunty na botách. 
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 obr. č. 8 

 

3.4.2 Kadetky 

Od 13 do 16 let jsou zde kadetky. Hraje se s tvrdým a větším míčem o obvodu 12 

palců. Pravidla jsou stejná jako u žákyň, omezený počet bodů ve směně, omezený počet směn 

a hra je také časově omezená. Změna oproti žákyním je, že nadhazovací meta je od domácí 

mety dál, hraje se jiným míčem a delší dobu. Stejně jako v žákyních, za 4 špatné nadhozy je 

tos a jsou zde zakázané kovové špunty na botách. 

 

 obr. č. 9 
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3.4.3 Juniorky 

Další věková kategorie jsou juniorky. Juniorky jsou od 16 do 20 let, i když většina 

týmů v nouzi doplňuje soupisky i mladšími ročníky. Já hrála za juniorky už ve třinácti letech.  

Stejně jako v kadetkách se hraje s tvrdým a velkým míčem. Hra není časově omezena, ve 

směně není daný maximální počet bodů a hraje se 7 směn. Hráčky, kterým je 17 a více let, 

mohou mít helmu bez mřížky (v mladších kategoriích je mřížka na helmě povinná!). 

Nicméně, málokterá hráčka to využívá, zranění v obličeji holky moc nekrášlí. V této kategorii 

už za 4 špatné nadhozy není tos, ale první meta zdarma. Jsou zde povoleny boty s kovovými 

špunty. 

 

 

Obr. č. 10 

 

3.4.4 Ženy 

Tato kategorie je 20+ let. Hra je úplně stejná, jako u juniorek, jen to jsou starší hráčky.  
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4 Moje softballová kariéra 

4.1 Začátky 

K softballu jsem se dostala, když jsem nastoupila v Praze na základní školu do první 

třídy a dostali jsme s rodiči papír se školními kroužky. Byl tam softball, který vedla Andrea 

Merxbauerová. S rodiči nás tento sport zaujal a tak jsme si řekli, že ho vyzkouším. Rodiče 

tomu nedávali velké naděje, ale u tohoto sportu jsem vydržela až do teď. Hraju ho přes 9 let a 

stále mě baví. Když se na sebe kouknu do minulosti, udělala jsem hodně velkých pokroků a 

myslím si, že moje mladší já by bylo na mě pyšné. 

   

Obr. č. 11      obr. č. 12 

V 6 letech jsem začala hrát v týmu SC Storms Řepy na Základní Škole Jana Wericha. 

Z této doby si toho moc nepamatuji. Vím ale to, že už v tak mladém věku jsem hrála za 

žákyně, i když jsem zpočátku při zápasech víc „zahřívala“ lavičku v dagautu, což je ve 

věkovém rozmezí žákyň 6 – 12 let docela pochopitelné. Ale už od 10 let jsem hrávala i za 

kadetky. 

 Ve 13 letech jsme se s rodinou přestěhovali do Úpice a já musela změnit tým. 

S Vojtou Albrechtem, vedoucím SC Storms, jsem se domluvila na hostování (stále jsem 

členkou SC Storms) v týmu HSM Trutnov, za který hraju teď. 

4.2 Moje posty 

Dříve to byly jen posty v zadním poli. Postupem času, jak odcházely starší hráčky, a já 

nabírala zkušenosti, jsem se dostávala na vyšší pozice. V tuto chvíli hraji dvě kategorie a to za 

kadetky a za juniorky. V kadetkách hraji přednostně na spojce, nebo na dvojce, případně na 

nadhozu a catcherovi. V juniorkách hraji zadáka v levém poli.  
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4.3 ME v Itálii 

Ve svých 11 letech jsem byla vybrána pražským týmem Joudrs na neoficiální 

Mistrovství Evropy Emrit U13 do Itálie. O nominaci jsem se dozvěděla na táboře a tak pro 

mne rodiče museli narychlo přijet a přímo z tábora mne odvezli na přípravný kemp. V Itálii 

jsme hráli o 3. místo, ale bohužel po prohře jsme skončili čtvrtí. Ale velmi jsem si to tam 

užila, podívala jsem se do jiné země a ochutnala skvělou zmrzlinu. 

     

Obr. č. 13      obr. č. 14 

4.4 MS na Tchaj-wanu 

Ve 12 letech jsem se probojovala do reprezentace U12 a letěla na Tchaj-wan na 

mistrovství světa. Skončili jsme na 3. místě a já si domů přivezla bronzovou medaili. 

Prozatím je to můj největší a doufám, že ne poslední úspěch v mé softballové kariéře. Cesta 

největším dopravním letadlem A 380 s přestupem v Dubaji trvala přibližně 14 hodin, ale stálo 

to za to. Dodnes si píšu s naší místní průvodkyní Irene.   

  obr. č. 15 
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 obr. č. 16; 17; 18 
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4.5 Současnost 

V současné době, jak už jsem zmínila, hraji za tým HSM Trutnov, se kterým mám 

bronzovou medaili z Mistrovství ČR U 16 kadetek. Hraju dvě kategorie a to kadetky a 

juniorky. Tento rok hrajeme superligu kadetek, což je nejvyšší kadetská soutěž. S juniorkami 

hrajeme 2. ligu a doufáme, že se poštěstí a příští rok se dostaneme do superligy juniorek. 

 

       

 

Obr. č. 19; 20; 21 
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III   PRAKTICKÁ ČÁST 

1 Rozhovor s Vojtěchem Albrechtem 

Rozhovor s Vojtěchem Albrechtem, funkcionářem České softballové asociace, 

trenérem žen Storms Řepy a ženské reprezentace a mým bývalým trenérem. 

Jak ses dostal k softballu? 

,,Já mám takovou zajímavou historku, jak jsem se dostal k softballu. My jsme byli na 

letní rekreaci s rodinou a byli jsme v Peci pod Sněžkou, a tam byla horská chata, na který 

jsme bydleli a společně s námi tam byla paní učitelka (jejíž jméno neznám), která vyučovala 

softball a baseball buď na střední, nebo na základní škole, kde učila a měla tam s sebou dva 

vnuky a vlastně, protože měla s sebou základní vybavení, tak jsme před spaním nebo než se 

setmělo, tak jsme hráli takový základy softballu a baseballu, protože jsme se připojili k jejím 

vnukům a v takový partičce jsme zkoušeli odpalovat. A tak se stala taková věc, která se mi 

vryla do paměti, že jednou jsme tak hráli a šla okolo jedna výprava a v té výpravě byl jeden z 

těch jejích studentů a on jako jestli si může odpálit a odpálil ten balonek tak strašně daleko, že 

jsme ho už nenašli a já jsem z toho byl úplně nadšený. No a pak když jsme s rodiči odjeli 

zpátky do Prahy, tak jsem přišel 1. září do školy a na nástěnce vysel letáček "jestli chceš hrát 

softball, tak se přihlaš k novému učiteli", který nastoupil na školu. Tak jsme se hned s 

kamarádem druhý den přihlásili do kroužku softballu a od té doby hraju softball. Přesně to 

bylo, když jsme nastupovali do 6. třídy." 

 

Kde si hrál softball? Za jaký tým? V kolika letech? 

Softball jsem začal hrát tedy na té škole a učitel, který kroužek vedl, byl součástí 

turistického výboru, ve kterém jsem začal hrát softball. Tam jsem strávil dlouhou dobu od 13 

do 18 let. Poté jsem od 19 let prošel mnoha týmy jako Bohemians Praha nebo Čechie Praha, 

kde jsem se to snažil dotáhnout co nejdál. 3 roky na to ve svých 22 letech jsem se rozhodl, že 

bych chtěl být spíše trenér a tak moje hráčská kariéra byla taková utlumená. Nicméně hraju  

dodnes regionální oblast v Praze, takže mohu říct, že jsem aktivní hráč dodnes. Ovšem 

nehraju žádnou celostátní ligu, je to jenom taková lokální liga. 
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Čím se živíš a co tvoje práce obnáší? 

Já pracuji pro českou softballovou asociaci a moje práce obnáší širokou škálu činností 

počínaje administrativní činností svazu, která je velmi rozsáhlá. Zde se zabývám administrací 

přestupků a hostováni. V současné době jsem ředitelem soutěží a víceméně rozhoduji o tom, 

jak se soutěže budou hrát a popřípadě řeším problémy a dokonce i protesty. Na druhou stranu 

se podílím na vedení reprezentace žen. Dále v kanceláři děláme spoustu dalších provozních 

věcí, např. certifikujeme pálky, abychom měli jednotný, bezpečný pálky v soutěžích, dále 

zajišťujeme skladování míčů pro softball, které poté vydáváme všem týmům. Takže práce je 

pestrá, snažíme se sloužit lidem a děláme to, co je potřeba, aby softball u nás v ČR vzkvétal. 

Trvalo dlouho dostat se k takovéto práci? 

Jo i ne. Já po škole zkoušel různé jiné práce, a když mi bylo těch 22 let, dostal jsem 

příležitost pracovat právě u svazu jako sekretář, což je ta nejnižší pozice a zůstal jsem na 

svazu až do teď, takže už skoro 20 let a dneska mám pozici výkonného ředitele. Takže ano 

trvalo to dlouho, než se člověk vypracoval v rámci své práce, na druhou stranu velmi brzo po 

škole jsem dostal nabídku pracovat pro ten svaz. 

Kde všude po světě si se se softballem podíval? 

Takže s reprezentací se člověk po tom světě podívá. Já u reprezentace začal v roce 

2005 a byl jsem asistent u reprezentace U15, v té době mi bylo 25 let a od té doby jsem se 

každý rok, až na dobu covidovou, účastnil nějaké reprezentační akce. Někdy jako asistent 

trenéra a někdy jako hlavní trenér. Díky tomu jsem měl možnost se podívat po celé Evropě, 

zejména do Itálie, Holandska, kde se softball hraje tradičně, ale také jsem se podíval do 

Ruska, do Ameriky (ne jen jednou), do Kanady a jeden z mých nejzajímavější výletů s 

reprezentací byl do Japonska. 

Trénuješ v Řepském klubu SC Storms Řepy a trénuješ zde ženy. Věnoval 

ses dříve i jiným věkovým kategoriím? 

Ano, my jsme klub v Řepých založili na konci roku 2004. V roce 2005 jsme nehráli v 

soutěžích a v roce 2006 jsme nastoupili do soutěží pod názvem Storms Řepy. Tehdy jsme 

začínali od nuly a já se věnoval tomu mládežnickému programu a trénoval jsem holky do 16 

let (takže kadetky). Když bylo potřeba, trénoval jsem i žákyně a tehdy vznikala taková silná 
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generace holek, které u toho softballu vydržely a staly se z nich juniorky a poté ženy. V roce 

2009 se nám poprvé podařilo vstoupit do té nejvyšší soutěže. Takže já jsem s těma holkama 

prošel od žákyň/kadetek až do žen a u žen jsem také i zůstal a věnoval jsem se především 

tomu extraligovému týmu. 

Jaké máš se mnou plány do budoucna a s mojí softballovou kariérou? 

Náš klub ohledně přestupu přemýšlel tak, že by si mohla jít na vysokou školu do Prahy 

a trenéři, co tě v našem klubu od malé žákyňky trénovali, ví, že si šikovná na softball a bylo 

by jim líto, že si přestoupila jen kvůli přestěhování a tak jsme se domluvili, že bychom ti radši 

podepisovali hostování a kdyby ses vrátila do Prahy, tak bychom chtěli, aby si s námi znovu 

spolupracovala a my bychom rádi spolupracovali s tebou. Ovšem pokud na vysokou školu 

půjdeš jinam, tak bychom přestup podepsali. Nechtěli jsme se dostat do nepříjemné situace, 

které se ve sportu dějí, že by tě ten nový klub (v tvém případě Trutnov) nechtěl pustit zpátky 

do našeho klubu, protože by měli nějaké důvody, proč máš zůstat hrát v Krkonoších. Takže 

jsme se dohodli, že zatím to uděláme takto a budeme doufat, že se jednou do Prahy vrátíš. 

Děkuji ti za rozhovor a za tvůj čas a snad se brzy uvidíme. 

Já ti taky děkuji a měj se hezky. 
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IV  ZÁVĚR 

Psaní absolventské práce byla nová zkušenost do života a dalšího studia. Její 

vypracovávání mne velmi bavilo, protože jsem psala o něčem, co mám ráda. A doufám, že 

jsem tím přiblížila tento sport i Vám a že se někdy potkáme na hřišti, nebo alespoň v hledišti 

při sledování softballu. 
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V   SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ 

Softball a baseball 

SÜSS, Vladimír. Softball a baseball: technika, herní situace, pravidla. Praha: Grada, 
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