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Pořadatelem Mistrovství ČR v žákovském nohejbale dvojic a trojic byl ve dnech 27-28. srpna 
z pověření ČNS  Liapor Karlovy Vary, který se s úkolem vypořádal velice dobře, mistrovství 
republiky bylo připraveno podobně jako před týdnem singly v Prostějově na vysoké úrovni. 
Z hlediska propagace žákovského nohejbalu proběhlo vše s dobrou kvalitou, zahájení i 
v průběhu šampionátu byly přítomni někteří reprezentanti české republiky v nohejbale, přebor 
zahájil prezident ČNS Gerhard Knop, zástupce města a další funkcionáři.   
 
Žákovského šampionátu ve trojicích i dvojicích se každý den zúčastnilo 16 mužstev, která se 
utkala nejprve ve 4 vylosovaných skupinách a následném pavouku play-off až do finálových 
zápasů. Nutno konstatovat, že úroveň hry byla zejména ve trojicích opravdu na vysoké úrovni 
a to jak po taktické, tak rovněž i po technické stránce mnoha zúčastněných mužstev. 
Z předvedených hráčů podali výborné výkony především M.Vrtiška (Hlavenec), J.Klaudy 
(Sokol I Prostějov), O.Pachman (Řeporyje Praha) a Bušina (SKPP Planá), musela se líbit i hra 
mnoha dalších hráčů z ostatních mužstev.  Zřejmě nejlepším a nejdramatičtějším zápasem 
mistrovství trojic bylo utkání semifinále mezi Hlavencem a Sokolem I Prostějov, které bylo 
předčasným finále přeboru trojic. Celkově nakonec po právu zvítězil výborný celek Hlavence, 
ale prakticky všechna mužstva na prvních 4 místech měla vysokou výkonnost. 
 
Přebor  dvojic zůstal podobně jako tomu bylo v šampionátu dvojic dorostu trochu za 
očekáváním. Možná se projevila únava mladých hráčů přeboru po vyčerpávajících sobotních 
bojích trojic, nebo není na hru dvojic v trenincích zaměřena náležitá pozornost trenérů.  I 
přesto lze hodnotit úroveň zejména dvojic na předních místech poměrně vysoko. Ve dvojicích 
patřili i výše jmenovaní hráči přeboru trojic včetně Šťastného z Hlavence k nejlepším hráčům 
svých celků.I v žákovském šampionátu dvojic si po právu odnesl vavříny celek Hlavence. 
 
I na těchto přeborech se opět ukázala nutnost častějších střetnutí nejlepších žákovských celků  
a to buď formou žákovské ligy družstev nebo Českým pohárem žáků a dorostenců. Pouze tak 
se může výkonnost žáků a posléze dorostenců nadále zvyšovat. Jsem přesvědčen o tom, že 
nynější investice do mládeže se našemu nohejbalu v budoucnu určitě zúročí. 
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