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Česká softballová asociace organizuje různá soustředění pro mladé softballové naděje. Tyto 
soustředění považuje ČSA za důležité pilíře péče o mládež. Buď vítán v takovém campu a 
využij nabídnuté příležitosti a dělej vše nejlépe jak umíš.  

 naslouchejte všemu, co je vám řečeno 

 zkoušejte všechny drily a dovednosti, které jsou vám předvedeny 

 nebojte se zeptat, pokud něčemu nerozumíte 

 předávejte zkušenosti, které zde získáte, svým spoluhráčům 

 co je nejdůležitější - MĚJTE RADOST ZE HRY 

 

Tato brožura vám bude k dispozici během tohoto soustředění, ale i později. Odkazujte na ni a 
přidávejte vaše vlastní informace a zkušenosti. Jejím cílem není sdělit vám vše, co je třeba 
vědět o softballu, ale spíše poukázat na základní dovednosti, které jsou důležité pro váš 
rozvoj. Pokud pochopíte a zvládnete tyto základy, jste na dobré cestě stát se výborným 
hráčem. 

A nakonec - HODNĚ ŠTĚSTÍ při tomto soustředění a ve vaší softballové kariéře. 

 

Kniha je rozdělena na dvě části: 

Obranné dovednosti 
 házení 

 chytání 

 zpracování míčů po zemi 

 autování mezi metami 

 dvojaut 

 nastavený hod 

Útočné dovednosti 
 odpal 

 ulejvka 

 běh po metách 

 slajd 

V knize naleznete mnoho pokynů, jak se odnaučit obvyklým zlozvykům. Vyzkoušejte je, 
pokud máte nějaké problémy nebo pokud nebudou účinné, hledejte další pomoc. 

Je zde pro vás také několik prázdných stránek, kde si můžete dělat poznámky nebo 
zaznamenat nějaké drily, které se vám během tohoto víkendu zalíbí. 

 

 



 

OBRANNÉ  DOVEDNOSTI 
Umět dobře házet je v softballu velmi důležité, přesto je tato dovednost při tréninku často 
zanedbávána. Existuje způsob, jak správně házet - cvičte ho, abyste byli schopni ho přirozeně 
použít při hře. 

PAMATUJTE: nejdůležitější je přesnost. Pracujte na ni více než na síle. 

Měli byste znát alespoň tři základní hody: 

1) Hod vrchem: Nejpřesnější a nejrychlejší způsob - potřebný pro všechny hráče 

2)  Přihrávka spodem: používaná v situaci, kdy hráči stojí blízko u sebe a čelem k sobě - často 
při začátku dvojautu.  

3)  Hod stranou: používaný vnitřními polaři tehdy, potřebují-li hodit velmi rychle, spíše na 
kratší vzdálenost a není-li dost času postavit se vzpřímeně. 

 
1) HOD VRCHEM 
Je důležité mít stále na paměti, že hod téměř vždy následuje za nějakou jinou činností (sebrání 
nebo chytání míče). Když trénujete hod, soustřeďte se plně na pohyb tak, aby byl přirozený a 
automatický. 

 

 

UCHOPENÍ MÍČE 

Míč je nejlepší držet dvěma (či třemi) prsty, nejlépe přes 
švy. Míč byste měli držet v prstech, ne v dlani, přičemž 
palec by měl být na spodní straně míče. 

Při cvičení hodu vám pomůže, budete-li si říkat a zároveň 
provádět: 

 

 " N Á P Ř A H -V Ý K R O K - H O D " 

 

 

NÁPŘAH 

Máte-li míč pod kontrolou, natočte tu stranu těla, kde 
máte rukavici, směrem k terči a natažením házecí ruky 
dozadu dostaňte míč za hlavu. V této fázi se váha vašeho 
těla přirozeně přenáší na pravou nohu, jste-li pravák,a 
naopak. Špička této nohy se lehce vytáčí ven. 

 

 

 



 

 

VÝKROK 

Přeneste váhu na levou nohu (jste-li pravák) tak, že touto nohou 
vykročíte přímo směrem k terči. 

 

Jakmile nohou došlápnete na zem, boky a ramena rotují dopředu - 
čelem k terči - a vy jste připraveni dokončit poslední fázi - hod. 

 

 

HOD 

Začněte pohyb rukou vpřed, loktem napřed. Mějte loket vysoko a ruku od ramene po loket 
rovnoběžně se zemí. 

 

Míč by se měl pohybovat vpřed přes rameno. 

 

Když je paže natažená, pusťte míč a švihněte 
zápěstím. (Soustřeďte se na terč a snažte se, aby 
prsty směrovaly k zemi). 

 

Nezapomeňte na dotažení hodu. 

 

Vaše házecí ruka by měla být co nejvíce natažená a měla by skončit u opačného boku. To 
vám pomůže dostat házecí rameno tak, aby směřovalo na terč, přičemž nohou na házecí straně 
vykračujeme dopředu, abychom na ní přenesli váhu. 

 

Jestliže jste hodili míč správně, měli byste zaznamenat několik věcí: 

 míč směřuje tam, kam chcete! 

 pro toho, na koho míč směřuje, je snadnější ho chytit 

 míč poletí přímo, protože se točí se zpětnou rotací - to umožní, aby nepadal či neuhýbal do 
stran. 

 

 

 

 

 

 



Následující tabulka by vám mohla napomoci odstranit problémy s hodem, pokud by se nějaké 
vyskytly: 

 

Problém Oprava   

Míč spíše "tlačíte" než házíte   
vpřed 

Veďte paži loktem napřed při pohybu 

Míč směřuje nahoru místo 
rovně 

Švihněte zápěstím v momentě, kdy pouštíte míč, či pusťte 
míč o chvilku později. (Házejte na terč). 

Míč při hodu na delší 
vzdálenost zatáčí 

Zkontrolujte, zda házíte vrchem (a NE bokem). Ujistěte se, 
že loket je vysoko a předloktí je vzpřímené, když je nad 
hlavou. 

Míč dopadá vpravo či vlevo od 
terče 

Házejte vrchem, ne bokem. Vykračujte přímo proti terči.  
Představte si, že házíte ruku na terč ve chvíli, kdy pouštíte 
míč. 

                                                                  

PROCVIČOVÁNÍ HÁZENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



2) CHYTÁNÍ 
Chytání a házení jsou dvě nejdůležitější základní obranné dovednosti - pokud tyto dvě 
techniky neovládáte, nemáte velkou šanci udělat aut. 

Je důležité mít na paměti, že chytání je první fází přípravy k hodu. Trénujte správnou 
techniku pokaždé, i když se třeba pouze rozcvičujete. 

Jak správně chytat míč 

Poznámka: chytáte míč VY, NE vaše rukavice!! Dost vám sice pomáhá, ale jinak je to jen kus 
kůže. 

Připravujete-li se chytit míč (odpálený či hozený), řiďte se následujícím: 

 

 "Vystopujte" míč, tzn. sledujte jej od počátku jeho letu a snažte se  odhadnout, kam letí. 

 pohybujte se směrem proti míči 

 postavte se kolmo k trase míče, s levou nohou mírně dopředu 

 srovnejte se čelem k míči 

 

 

Technika chytání míče se mění podle toho, jak míč letí a kde může být chycen v souvislosti s 
vaší momentální pozicí. 

 

1. Míč ve výšce nad pasem 

 Prsty rukavice a házecí ruky by měly směřovat nahoru, 
palce u sebe 

 Lokty jsou ohnuté, nahoře a dál od těla 

 Chyťte míč do rukavice a přidržte druhou rukou 

 Pokud je to možné, chyťte míč na házecí straně a stáhněte 
rukavici s míčem  a házecí ruku dozadu směrem k 
házecímu rameni 

 

2. Míč ve výšce pod pasem 

 Prsty rukavice a házecí ruky směřují dolů, malíky k sobě 

 Lokty ohnuté a dál od těla 

 Chyťte míč do rukavice a přidržte druhou rukou 

 Stáhněte rukavici s míčem a házecí ruku dozadu a nahoru směrem k házecímu  rameni 

 



 

 

Poznámka: pokud jste postupovali podle výše uvedených 
kroků, měli byste být připraveni začít fázi hodu - v pozici 
NÁPŘAHU, jak bylo uvedeno výše. (Míč je vzadu na 
házecí straně, váha těla na noze shodné s házecí rukou, 
rukavice směřuje k terči). 

 

 

 

PAMATUJTE: Všechny tyto akce se prolínají. Čím přirozeněji je provádíte, tím máte větší 
šanci dobře hodit - a také lépe vypadáte! 

 

 

 

 
 

Následující tabulka nabízí řešení některých problémů, které se mohou vyskytnout: 

 

Problém Oprava   

Míč často vypadává z rukavice Chytejte oběma rukama. Jakmile máte míč v rukavici, 
přikryjte ho házecí rukou. Nezapomeňte míč v rukavici 
stisknout.   

Nedaří se vám chytit míč 
přesně do rukavice 

Sledujte dráhu letu míče až do rukavice. Mějte rukavici  
otevřenou až do chycení.   

Míč vás často udeří do dlaně Natáhněte ruku lehce proti míči a pohybujte rukavicí i s 
míčem zpět směrem k házecímu rameni ("měkké ruce")   

                                                               

 

 



PROCVIČOVÁNÍ CHYTÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



3) ZPRACOVÁNÍ MÍČE PO ZEMI 
Kdyby bylo v softballu důležité pouze chytání a házení, byl by to celkem snadný sport. V 
obraně však budete muset velmi často zpracovávat míč po zemi - ať už pomalý či rychlý a 
skákavý, letící přímo na vás nebo do stran. Musíte si být jisti, že máte nad míčem kontrolu. 

Abyste si byli jisti, že dokážete zpracovat jakýkoli míč po zemi, musíte být v takové pozici, 
abyste mohli rychle reagovat na nastalou situaci. (Vzpomeňte si, kdy jste hráli nějakou jinou 
hru, vyžadující velmi rychlou reakci - volejbal, tenis ap., a srovnejte pozici, do které se musíte 
dostat, abyste byli schopni rychle reagovat na míč.) 

 

"READY" pozice 

Důležité je: 

 

 pozorně sledovat akce 

 stát stabilně v širokém postoji a se sníženým těžištěm 

 být připraven zasáhnout do hry 

Měli byste: 

 stát čelem k pálkaři v širokém postoji, s chodidly 
nejméně na úrovni ramenou 

 mít váhu na na špičkách (ne na prstech nebo patách) 

 mít ohnutá kolena, zadní část nízko, rovná záda 

 stát s hlavou vzhůru, oči zaměřené na míč 

 uvolnit ruce, rukavici nad zemí, dlaně vytočené dopředu 

 

Abyste mohli zpracovat míč po zemi (kutálející se či skákavý), sledujte ho už od pálky a 
pohybujte se do směru jeho trasy. Pokud je to možné, snažte se dostat před míč středem těla a 
postavit se do širokého postoje. 

 

Jakmile se dostanete k míči, zůstaňte nízko a postupně se snižujte, abyste ho mohli skutečně 
zpracovat (podobně jako se přistávající letadlo postupně snižuje k zemi, ne jako helikoptéra 
sestupující přímo dolů). 

Rukavice by měla být nízko a otevřená. Házecí ruka by měla být vedle rukavice. 

Postoj by měl být širší než je šíře ramen, levá noha lehce vpředu, váha na obou nohách. 

Seberte míč nahoru před obličej pohybem rukou podél břicha. 

Jakmile máte míč v rukavici, přikryjte ho holou rukou a udělejte nápřah, abyste byli 
připraveni míč hodit. 

 

PAMATUJTE opět na přirozený a uvolněný pohyb! 

 



 
Často se stává, že míč neletí přímo na vás nebo letí příliš daleko na to, abyste se mohli dostat 
přímo před něj. Pak je důležité důsledně sledovat dráhu míče již od pálky a snažit se 
dosáhnout na něj rukavicí, i kdyby jste museli chytat jen jednou rukou. 

 

Pohyb k míči 

Potřebujete-li se pohybovat k míči do stran, můžete použít některý z následujících postupů: 

 

1. Úkrok do strany - je-li míč blízko 

- Zůstaňte v nízkém postoji a sledujte míč 

- Ukročte do strany tou nohou, ke které směřuje míč a přisuňte druhou nohu 

- "Přesunujte" se tak dlouho, dokud nejste čelem k dráze míče 



 
 

2. Překrok - jde-li míč od vás dál 

- Otočte špičku nohy, ke které směřuje míč, do tohoto směru (tím se váha těla dostává do 
směru, kterým chcete jít) 

- Udělejte překrok druhou nohou a pokračujte v pohybu, dokud nejste čelem k míči 

Přestože je vždy lepší chytat míč oběma 
rukama, občas budete nuceni použít pouze 
rukavici. Letí-li míč směrem ke straně, kde 
máte rukavici, použijte buď úkrok či 
překrok a snažte se, pokud je to možné, 
chytit míč před nohou, která je k míči blíže. 

Letí-li míč na stranu vaší házecí ruky, 
musíte chytat míč "bekhendem" (viz obr.) 
Otočte se směrem k míči a udělejte překrok. 
Natáhněte rukavici k míči, loket směřuje 
proti míči. Nezapomeňte se k míči co 
nejvíce snížit (ohnutím zadní nohy). Pokuste 
se opět zpracovat míč před přední nohou. 

 

Poznámka: znovu se soustřeďte na uvolněné provedení pohybu! 

 

 

Problém Oprava   

Dostáváte se k míči pozdě Vystartujte proti míči ihned, jakmile se míč začne pohybovat

Míč vám prochází pod rukavicí Zůstaňte dole, držte rukavici  nízko, ohněte se v kolenou, je  
lehčí se narovnat, než naopak   

Míč vám vyskakuje z rukavice Chytejte míč do koše a přikryjte ho druhou rukou   

"Nelajnujete" dráhu míče Trénujte nejprve s míči, ležícími na zemi   

 

 



PROCVIČOVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ MÍČŮ PO ZEMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NĚKTERÉ ZPUSOBY HRY V OBRANĚ 
 

TEČOVÁNÍ MEZI METAMI 

Vyautovat protihráče můžeme, kromě základních způsobů, i jeho "tečováním" míčem či 
rukavicí s míčem, pokud je protihráč právě mimo metu. Existuje správný a bezpečný způsob, 
jak tohoto autu dosáhnout. 

* Stůjte obkročmo nad metou - jedna noha by měla být po straně mety. Nestůjte před či za 
metou. 

* Postavte se čelem k polaři, který vám hází míč. Pamatujte, že vaším prvním úkolem je 
chytit míč. 

* Buďte v základním postavení. 

* Nechte si míč doletět až k sobě - je rychlejší ve vzduchu než ve vašich rukách. 

* Jakmile jste chytili míč, otočte se čelem k běžci a dejte ruce dolů tak, abyste běžce 
"tečovali". (Rukavice je na zemi, aby běžec najel sám do autu). 

* Používejte obě ruce, aby vám běžec nemohl míč vyrazit. 

 

DOUBLE OUT (DVOJAUT) 

Nejběžnější dvojaut se hraje na druhé a první metě. Spojka nebo druhá meta dělá první aut na 
druhé metě a přihazuje míč na první metu. Všechny hody musejí být velmi přesné a 
zpracování míče perfektní a rychlé, tzn. že pokud první polař nezpracuje míč napoprvé a trvá 
mu dlouho, než přihraje, je malá šance dosažení dvojautu. 

Polař hrající první aut (na druhé metě) má důležitou roli v této rozehře - čím rychleji a 
přirozeněji zahraje první aut, tím je větší šance i na zahrání autu druhého. Je to dáno 
především jeho prací nohou, protože ta rozhoduje o rychlém příhozu na první metu. 

 

Práce nohou při hraní dvojautu - spojka (shortstop) 

Spojka chytá míč na druhé metě v případě, že odpal směřuje na první či druhou metu. Záleží 
na tom, jak rychle se dostane na druhou metu, aby mohla chytit míč, zašlápnout metu a 
přihazovat na metu první. 

Práce nohou, kterou je třeba trénovat, je následující: 

1. LEVÁ 

 2. PRAVÁ 

 3. LEVÁ 

 

Abyste mohli zahrát aut, musíte se včas pohybovat směrem k 
druhé metě a 

1. došlápnout levou nohou za metu v momentě chycení míče 
(pohyb směřuje směrem  k pravému poli)  

2. pravou nohou se dotknout zadního rohu mety a přisunout ji 



k levé noze  

3.  levou nohou nakročit směrem k první metě (váha těla je na pravé noze) a hodit  míč polaři 
na první metě  

 

 
 

PAMATUJTE: abyste se vyhnuli střetu s běžcem, usilujícím o druhou metu, musíte levou 
nohou došlápnout vně vnitřního pole - ne na spojnici druhé a první mety. 

 

Práce nohou při hraní dvojautu  - druhá meta 

V případě, že odpal směřuje na spojku či třetí metu, chytá míč druhá meta. Práce nohou závisí 
na směru hodu. Model LEVÁ-PRAVÁ-LEVÁ, kterého využívá spojka,je zachován, ale jeden 
způsob je postupovat vpřed ("cross-over step") a druhý nejprve vpřed a pak směrem zpátky 
("rocker type"). 

 

"Cross-over" 

Tento způsob se používá v případě, že odpal sbírá třetí meta nebo spojka blízko u třetí mety. 

1. Došlápněte levou nohou na metu a pokračujte v pohybu přes metu, zatímco chytáte míč 

2. Pravou nohou došlápněte dovnitř vnitřního pole (abyste se vyhnuli běžci). Pokrčte pravé 
koleno, váha těla je na pravé noze, čímž můžete natočit boky a ramena směrem k první metě 

3. Otočte se na pravé noze a nakročte levou nohou směrem k první metě. 

 



"Rocker type" 

Tohoto způsobu využijete tehdy, když odpal sbírá spojka v blízkosti druhé mety. 

1. Došlápněte na metu špičkou levé nohy a pokrčením kolena přeneste váhu na levou  nohu 
(a-b)  

2. Přeneste váhu na pravou nohu a otočte se směrem k první metě (c-d) 

3.  Nakročte levou nohou směrem k první metě a házejte (e) 

 

 
 

Poznámka: Špičkoví hráči používají i jiných způsobů, jak hrát aut na druhé metě, nicméně 
výše popsané metody je třeba zvládnout dříve, než přistoupíte k trénování těch ostatních. 

Zároveň s trénováním práce nohou při dvojautu byste měli trénovat také různé typy hodů. 

 

"Underhand Toss" 

Použití: odpal sbírá spojka nebo druhá meta v blízkosti druhé mety. 

Provedení: seberte míč a házecí ruku mějte téměř nataženou, dlaní vpřed a vzhůru. Míč hoďte 
celou rukou, ne švihem zápěstí. Miřte na ramena hráče, chytajícího přihrávku. 

 

"Backhand Toss" 

Požití: polař musí běžet pro pomalý, kutálející se odpal. 

Provedení: seberte míč oběma rukama, podívejte se na polaře, kryjícího druhou metu, loket 
vaší házecí ruky směřuje přímo na něj. Míč hoďte pouhým natažením ruky, přičemž ruka od 
lokte dolů by měla opisovat oblouk, palec směřuje dolů. 

 

"Dart Toss" 

Použití: odpal sbírá druhá meta v pohybu směrem od spojky, kryjící druhou metu. 

Provedení: seberte míč, poklekněte na pravé koleno a otočte se směrem ke druhé metě. Míč 
hoďte podobně jako se hází šipky - krátkým švihem ruky od lokte dolů. 

 



ŠTAFETOVÁ PŘIHRÁVKA 

Po dlouhém odpalu do vnějšího pole je nutné dostat míč co nejrychleji do pole vnitřního. V 
tomto případě je lepší použít dva kratší, prudší a přesnější hody, než jeden dlouhý. 

Pokud jste to zrovna vy, kdo nastavuje hod od vnějšího polaře, postavte se čelem k němu a 
vztyčte ruce. Dobře hozený míč by měl směřovat na vaše prsa či ramena. 

• Sledujte míč a připravte se ho chytit tím, že ruce natáhnete proti míči. 

• Začněte se otáčet po vaší chytací ruce, nohou nakročte do tohoto směru. 

• Chyťte míč u házecího ramena a dokončete otočku. 

• Přiskočte zadní nohou k noze přední, přeneste na ni váhu, nakročte směrem, kterým budete 
házet a dokončete hod. 

 

 
 

 
 
 
 
 



ÚTOČNÉ DOVEDNOSTI 
 
1) ODPALOVÁNÍ 
Pokaždé, když budete trénovat odpal, nezapomeňte mít stále na mysli několik základních 
bodů: 

* Koncentrace - na míč a na nadhazovače 

* Postoj - buďte uvolnění, ale připravení k odpalu 

* Rovnováha - pokud nejste v rovnováze, nemůžete dobře pálit 

* Kontrola - uvědomujte si, co přesně musíte dělat a kdy 

 

 

ZÁKLADY PÁLENÍ 

1. Příprava  - držení pálky 

- stanoviště 

2. Nákrok  - přenesení váhy 

   - rotace boků 

3. Švih  - protažení 

   - švih zápěstím 

   - dotažení švihu 

 

 

 

1. Příprava 

 Vyberte si pálku, která vám nejvíce vyhovuje. 

 Uchopte pálku do prstů, NE do dlaně, prostřední 
klouby obou rukou by měly být v jedné přímce. Držte 
pálku pevně, ale ne křečovitě. 

 Postavte se s nohama asi na šíři ramen, kolena mírně 
ohnutá. Váha by měla být lehce na zadní noze. 

 Držte pálku na vrcholu "strike" zóny, asi 15cm od 
zadního ramene. 

 Hlava by měla být otočená směrem k nadhazovači, 
brada těsně u předního ramene. 

 

 



2.Nákrok 

Účelem výkroku je uvolnit se ze základní stabilní 
pozice. Nákrok však musí být krátký a 
kontrolovaný. 

 Nakročte směrem k nadhazovači, špička nohy 
směřuje stejným směrem. (b) 

 Váha těla se začíná přenášet dopředu proti míči 
a se můžete otočit v bocích do otevřeného 
postoje. Tak můžete dát do odpalu nejvíce síly 
společně s vytočením zadní nohy a přenesením 
váhy na přední nohu. (c ) 

 Brada je stále těsně u předního ramene a hlava 
ve stejné výši. 

 

3.Švih 

Pokud se umíte dobře časovat, pak váš nákrok a 
švih přechází v jednolitou akci. Ruce se vám 
pohybují téěř jako následkem nákroku a rotace v 
bocích. 

 Pohyb pálkou začíná kolíkem dopředu. Rukama 
"vyhoďte" pálku proti míči současně s švihem 
zápěstí. Tím dosáhnete "protažení", potřebného 
k odpálení míče silou. (c-d) 

 Švihněte pálkou rovně a snažte se odpálit míč 
před tělem. 

 Dokončete švih přetočením zápěstí. Pálka by 
měla končit za tělem, pod úrovní ramen. Brada 
ba nyní měla být těsně u zadního ramene. (e-f) 

 

 

Pomůcka: Po švihnutí zápěstím by zadní část spodní ruky (ta blíže ke kolíku) měla směřovat k 
nadhazovači a prsty druhé ruky by měly směřovat nahoru. 

 

 

PAMATUJTE: 

 Naučte se odhadnout "strike" zónu, švihejte jen na strike 

 Znejte své silné a slabé stránky, tj. míče, které pálíte rádi a naopak 

 "Be positive" - soupeřte s nadhazovačem, buďte připraveni odpálit každý  nadhoz, pokud 
je to strike 

 



Problém Oprava   

Stále pálíte míč do vzduchu - Nemáte příliš těžkou pálku?   

- Před odpalem mějte ruce na vrcholu  strike-zóny a švihejte 
rovně. Trénujte na stativu   

- Přesvědčte se, že nákrok děláte krátký a  kontrolovaný 
(dlouhým nákrokem snížíte tělo).  

Netrefujete nadhoz na vnější 
hraně mety 

- Postavte se dostatečně blízko k metě, pálkou  byste měli 
dosáhnout nejméně do středu mety   

- Trénujte nákrok přímo do směru nadhozu 

Trefujete míč, ale bez síly - Trénujte rotaci boků   

- Protáhněte ruce a švihněte zápěstím jakoby  skrz strike-
zónu. Opět můžete trénovat na stativu 

 
PROCVIČOVÁNÍ ODPALOVÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) ULEJVKA 
Ulejvka je velmi účinný způsob, jak posunout běžce na metách. Vy, jako pálkař, jste povinen 
posunout běžce i za cenu, že sám budete aut. Ulejvku nejčastěji hrajeme, pokud je běžec na 
první metě, je ale možné ji hrát i při více obsazených metách, či s jedním běžcem na jakékoli 
metě. 

 

Sebeobětovací ulejvka 

Abyste byli schopni co nejlépe trefit míč a posunout běžce, musíte se postavit do postoje 
čelem k nadhazovači. Máte dvě možnosti: 

a) Úplné otočení 

Z normálního pálkařského postavení se otočte tak, že přední nohu natočíte směrem k 
nadhazovači a zadní nohu posunete vedle přední nohy. Obě nohy by měly být rovnoběžně, na 
šíři ramen. Hlava a prsa směřují k nadhazovači. 

b) Otočení horní části trupu 

Opět vycházíme z normálního pálkařského postoje. Otočte se na obou nohou tak, že jejich 
prsty směřují k nadhazovači. Pokrčte mírně kolena, abyste udrželi rovnováhu. Vytočte s v 
bocích a tím vaše tělo bude čelem k nadhazovači. Váha těla by měla být vpředu. 

 

 
 

 

Nyní jste připraveni ulejvat. 

 Nohy mírně od sebe, kolena pokrčená, tělo v rovnováze a čelem k nadhazovači. Očima 
sledujete místo, kde nadhazovač vypouští míč. 

 Paže by měly být nahoře a před tělaem. 

 



Poznámka: měli byste vidět zadní část spodní ruky, lokty by měly být uvolněné a směřovat 
dolů. 

 

 

 Pálku držte na vrcholu strike zóny, s rukama od sebe. Spodní rukou ji držte u kolíku, horní 
ruku posuňte nahoru a pálku uchopte mezi palec a ukazovák tak, aby prsty vytvořily "V". 
Ostatní prsty mějte v pěsti a schovejte je za pálku. 

 

 Poznámka: Měli byste se učit ulejvat tak, že si 
pálku dáte rovně na horní část strike zóny. Až 
zvládnete takto ulejvat, zkoušejte mít pálku šikmo, 
tj. spodní ruka bude níže než horní. Nejdůležitěkší je 
se vždy pohybovat dolů na míč - ať s rovným 
držením pálky či držíte-li ji pod úhlem. 

 

Jak se trefit do míče 

 Jelikož cílem je trefit míč tak, aby skončil na zemi a v krátké vzdálenosti od domácí mety, 
není zde žádný švih. 

 Sledujte míč od místa jeho vypuštění a myslete si, že chcete míč "chytit do pálky". 
Veškerý pohyb spočívá v pohybu zápěstím a lokty a směřuje dolů na horní polovinu míče. 

 Nízký nadhoz, avšak strike, kontaktujete tak, že pokrčíte kolena, abyste mohli pálku dostat 
do dráhy míče. 

 

 

PAMATUJTE: 

 Buďte včas v pozici pro ulejvku 

 Držte pálku na horní hraně strike zóny - paže jsou vytaženy vpřed 

 Ulejvejte pouze strike 

 Neopouštějte pálkařský box, dokud jste nekontaktovali míč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problém Oprava   

Ulejváte míč do vzduchu - Pálka může bát příliš nízko. Dejte ji na vrchol strike zóny   

- "nevyrážejte" rukama proti míči, myslete na       "chycení" 
míče na pálku   

Ulejvka končí ve foul ballu - Posuňte se více dopředu pálkařského boxu, abyste ulejvali 
ve správném území   

- vysuňte ruce, nedržte pálku moc blízko u těla   

Horní ruka je zasažena míčem - pamatujte na "V" držení pálky palcem a ukazovákem 
schovejte ostatní prsty za pálku 

Otáčíte se a ulejváte najednou - Otočte se dříve než nadhazovač vypustí míč   

                                                                                    

PROCVIČOVÁNÍ ULEJVEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



3) BĚH PO METÁCH 
Běh po metách, na první pohled jednoduchá a samozřejmá záležitost, je jednou z dalších 
dovedností, zasluhujících trénink. Nejprve se věnujte tomu, JAK správně běhat. Nejdúležitější 
pro běh po metách je agresivita - ne ve smyslu např. odstrčení polaře, ale jako snaha získat 
další metu či donutit polaře k chybám. 

 

a) Běh na první metu 

Abyste byli po odpalu co nejdříve na první metě, měly byste: 

 jste-li levý pálkař, po odpalu plynule pokračovat v pohybu, první krok z boxu děláte levou 
nohou překročením nohy pravé. 

 jste-li pravý pálkař, máte po odpalu váhu těla na levé noze, a proto vybýháte na první metu 
pravou nohou. (a,b,c)  

 

 
 

Jakmile jste venku z boxu, snažte se co nejrychleji nabrat rychlost a dostat se do území foul 
ballu. Šlapejte na nejbližší roh mety. (d,e)  

 

 
 

 

 



Proběhněte metu, zkraťte kroky, otočte se a dívejte se doleva do hřiště. Pokud není šance 
dostat se na druhou metu, vraťte se okamžitě na první, aniž byste vybíhali do hřiště, jako když 
usilujete o druhou metu, jinak by vás soupeř mohl tečovat a byl byste aut. (f-j) 

 

 
 

Nabíhání na další metu 

 pokud je šance dosáhnout po odpalu skrz vnitřní pole druhé mety, musíte probíhat první 
metu obloukem a sledovat polaře, který je právě ve hře. 

 po odpalu běžíte na první metu tak, že nabíháte obloukem k metě a šlapete na její vnitřní 
roh. Je výhodné došlapovat levou nohou, ale není nutné kvůli tomu vyjít z běžeckého 
rytmu. 

 

 

 
 jakmile vidíte, kde je míč, rozhodněte se, zda běžet dál nebo se zastavit na první metě. 

 můžete-li pokračovat, běžte stále naplno. Pokud nelze pokračovat, jelikož polaři zpracovali 
míč rychle a je pravděpodobné, že byste byli aut na druhé metě, zastavte se tak, že 



naskočíte do střehu, s vahou těla dostatečně nízko, kolena jsou pokrčená. Sledujte hru a 
vraťte se rychle na první metu. 

 vracíte se tak, že nejdříve vykročíte přední nohou, přenesete váhu dozadu a otočíte se k 
metě. 

 

 
 

NEZAPOMEŇTE: pokaždé když usilujete 
o další metu, přebíhejte metu obloukem, 
přičemž oblouk začínáte asi tři metry před 
metou vyběhnutím vpravo. Vždy došlapujte 
na vnitřní roh mety, tj. roh směřující 
dovnitř hřiště. Je-li možnost dosáhnout více 
met, až "home run", běžte vždy co nejkratší 
vzdálenost. 

 

 

 

 
 
 
 
 



4. SLAJDOVÁNÍ 
Velmi často se dostanete do situace, kdy se musíte co nejrychleji dostat na metu. Toho 
nejefektivněji dosáhnete "slajdem". 

Existuje několik způsobů, jak slajdovat: 

 Přímý slide či slide na ohnutém koleni 

 Hákový slide 

 Slide po hlavě 

 Naskočený slide 

 

Nejdříve je třeba zvládnou základní typ, a tím je přímý slide. 

Hlavním účelem tohoto slajdu je zastavit se na druhé metě a, pokud je třeba, zabránit polařům 
zahrát double, přinutíte-li ho sledovat vás a ne hrát na první metu. 

Společné pro všechny slajdy je včas se rozhodnout a neváhat. Zaváhání či pozdní nasazení na 
slajd mnohdy způsobí, že se běžec zraní. 

Přemýšlejte o slajdu jako o kontrolovaném pádu, 
ne jako o skoku nebo náhlém upadnutí. Začněte 
slajdovat asi 2,5 m před metou, natáhněte přední 
nohu směrem k metě, přičemž zadní nohu 
skládejte ohnutou pod sebe. Přesvědčte se, že 
ohnutá noha klouže po straně, abyste nezachytili 
špunty o zem. Pata natažené nohy by také měla být 
mírně nad zemí. 

Tělem byste měli ležet na zemi, paže a dlaně 
směrovat do vzduchu, bradu přitisknutou k tělu. 
Zůstaňte na zádech, neotáčejte se na bok, abyste se 
neodřeli. 

 

NEZAPOMEŇTE: 

 Uvolněte se 

 Učte se slajdovat na boso nebo v ponožkách, 
abyste se botama nezapíchli do  země 

 Rozhodněte se a slajdujte - slajd neodkládejte 

 Dostaňte se tělem na záda, ruce dejte nahoru a 
bradu k tělu. 

 

 

 


