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P oprvé se softbal podíval 
na světlo světa už na konci 
19. století, kdy vznikl jako 

halová verze baseballu. Už tehdy 
měl své odlišnosti, a to větší míček, 
kratší pálku a menší hřiště. Tou do-
bou ale ještě nenesl jméno softbal. 
To se stalo až v roce 1933, kdy byl 
uspořádán první mezinárodní (no, 
bylo tam několik týmů z různých 
států USA) turnaj v Chicagu. Asi 
o dvacet let později vznikla meziná-
rodní softbalová asociace a od roku 
1966 se pořádá mistrovství světa 
pro muže i ženy.

SOFTBAL VS. BASEBALL
Když tedy softbal vyšel z baseballu 
jako jeho rychlejší bráška, kde jsou 
rozdíly? V první řadě se zmenšilo 
hřiště. Vzdálenost mezi metami se 
zmenšila z 24 metrů na 18. Ale ne-
bylo to jediné zmenšování, softba-
lová pálka totiž váží polovinu toho, 
co pálka baseballová. Naopak míčku 
se dotklo zvětšování. Další velkou 
změnou je nadhazování. V base-
ballu se míček nadhazuje vrchem 
a postupně klesá, zatímco v softba-
lu se nadhazuje spodem a míček letí 
rovně nebo mírně stoupá, proto je 

těžší se do něj tre it. Délka zápasu 
se zkrátila z devíti směn na sedm 
a předčasné ukončení hry je možné 
už od páté dokončené směny místo 
od původní sedmé. 

STRUČNÁ PRAVIDLA
Pro íci si s sebou na hřiště berou 
vlastní pálku, rukavici a helmu. 
Na zápas pochopitelně potřebují 
také několik míčků a softbalové 
hřiště. To amatér nic speciálního 
nepotřebuje a týmu amatérů stačí 
sehnat tenisák, jakoukoliv pálku 
a něco na vyznačení met. 

Na softbalovém hřišti je met pět, 
z toho čtyři jsou pro pálící tým 
(domácí, první, druhá a třetí) 
a jedna pro nadhazovače. Aby 
pálkař mohl vyběhnout z domácí 
mety, musí odpálit míček, který mu 
nadhodí nadhazovač protějšího 
týmu. Pokud se netre í, je to strike, 
po třech stricích je hráč vyautova-
ný. Aby to nadhazovač neměl tak 
lehké, musí míček nadhodit tak, 
aby letěl nad domácí metou a mezi 
rameny a koleny pálícího hráče. 
Další průběh hry se odvíjí od toho, 
co se s míčkem děje dál. Vysvětlíme 
si to na příkladu. Představte si, 
že k pálce přichází domácí borec 
JemneJ, tribuny bouří a on odpaluje 
míček vysoko do vzduchu. Dále se 
mohou odehrát čtyři scénáře:

AUTOR JAKUB HRUBÝ – JEMNEJ

Soft bal v žádném případě není holčičí verze baseballu a žádná oddechovka. Víte, že Češi jsou v této 
 pálkové hře několikanásobnými mistry Evropy nebo že dobrý nadhoz letí rychlostí přes 100 km/h?

SOFTBAL JE SPORT PRO MĚKOTY? 
ANI OMYLEM!

KALOKAGATHIA V POHYBU
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1. Míček letí přímo do rukavice kte-
réhokoliv z bránících hráčů. V tom 
případě se útočící borec JemneJ 
smutně otáčí k hřišti a je aut.

2. Míček letí, ale dopadá mimo úhel 
vytyčený první a třetí metou. Tím 
pádem letěl „mimo výseč“ a domá-
címu borci se počítá strike. 

3. Míček letí až za hranice hřiště, 
nad hlavami obránců a končí za-
motán v křoví, takže JemneJ může 
klidně téměř krokem projít celé 
hřiště, protože ho nikdo nemůže 
zastavit. Tím získává svému týmu 
dva body.

4. Míček letí úplně normálně 
a padá doprostřed hřiště, kde ho 
ze země zvedá bránící hráč. Teď 
se bránící tým pomocí rychlých 
přihrávek pokouší zabránit ve skó-
rování pálícímu týmu tím, že mu 
zašlápne metu s pokud možno 
nejnižším číslem. Tedy, pokud je 
JemneJ v poli sám, snaží se za-
šlápnout jedničku. Pokud má tým 
pálkařů už v hřišti někoho jiného, 
například Štěpku na první metě, 
bude se snažit bránící tým zastavit 
ji, a pokud bude dostatečně rychlý, 
zašlápne dvojku, nebo vsadí na jis-
totu a zašlápne až metu třetí, čímž 
nechá Štěpku na druhou metu 
doběhnout zdarma. 

Nic samozřejmě nebrání chyta-
čům, aby vyautovali dva hráče 
v jednom kole. Představte si, že je 
čerstvě po dešti a JemneJ i Štěpka 
opouští své mety. Štěpku stíhá 
bránící tým vyautovat dřív, než 
doběhne na druhou metu a ješ-
tě do toho JemneJ celý nadšený 
z toho, že odpálil, padá jak široký, 
tak dlouhý na zem. Sen o prv-
ní metě se pomalu rozpouští, 
protože si obránci stihli přihrát 
i z dvojky na jedničku a je to tedy 
dvojitý aut. 

A jak funguje obrana? Bránící tým 
se snaží mít pokryté všechny mety 
a co nejvíce z herního pole. Proto 
tedy čtyři chytači stojí u met, při-
čemž ten u domácí (první mety) se 
jmenuje catcher, stojí za pálkařem 
a mimo přihrávek na domácí metu 
má za úkol i chytání špatně odpá-
lených míčů, kterými může pálkaře 
vyautovat stejně jako v  případě, 
kdy regulérní odpal ze vzduchu 
chytí kterýkoliv jiný chytač. Pátý 
hráč bránícího týmu je nadhazo-
vač, který ze své mety posílá jeden 
přesný nadhoz za druhým na pálky 
protihráčů. Spolu s catcherem 
a hráčem na první metě je nejdů-
ležitějším členem bránícího týmu. 
Zbytek bránícího týmu je rozpro-
střen po herním poli.

ČESKÉ I SKAUTSKÉ SOFTBA-
LOVÉ ÚSPĚCHY
Jako herní pole vám dobře poslou-
ží i táborová louka. Pokud byste ale 
zatoužili po větší softbalové pro-
fesionalitě, stačí se porozhlédnout 
po nějakém softbalovém klubu. 
Vloni v červenci dokonce hostila 
města Havlíčkův Brod a Pardubice 
mistrovství Evropy. A česká re-
prezentace na něm zvítězila. Není 
to jejich ojedinělý úspěch. Ženská 
reprezentace má z posledních mis-
trovství světa taky několik medailí 

a úspěchy slaví i mládežnické kate-
gorie. V polovině července zvítězila 
česká reprezentace na juniorském 
mistrovství Evropy, kde ve inále 
porazila Dánsko 8:0. Na vítězství 
se podíleli i dva skauti – nadha-
zovač Michal Holobrádek – Majkl 
z Břeclavi a Dan Bukáček z Havlíč-
kova Brodu. 

Softbal a baseball ale nejsou 
jedinými sporty, jejichž nepostra-
datelným nářadím je pálka. Podle 
historických pramenů se v českých 
zemích hrály pálkovací hry už 
v 17. století. Patří mezi ně i gentle-
mentský a na pravidla poněkud 
komplikovaný kriket, inská verze 
baseballu pesäpallo nebo téměř 
sedm set let stará ruská hra lapta. 
Najděte další a oživte jimi své 
roverské sportovní vyžití. 

V POHYBU KALOKAGATHIA

Tabulka pojmů mladého soft balisty

Aut [/] vyřazení hráče z poloviny směny

Ball [ból] špatný nadhoz

Strike [strajk] špatný odpal

Meta zdarma [/] pálkař jde na první metu zdarma

Směna [/] jedno kolo hry včetně střídání stran, má dvě poloviny

Catcher [kečr] chytač u domácí mety

3× strike = aut
3× aut = polovina směny a výměna týmů
4× ball = meta zdarma
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