
Tchoukball

zajínravá
pohybová

řrra

pro chlapcc i .tivk},a muž_e i ženy
pro malé i velké (postavou i duchenr)
pro mladši i starší {vnouč:rta a výše)
prrr spclrrujícf z,áje mcs i aesportujici nadšence
prrr úspě§né i na úspěch dosud čekajíci
pr§ t§, ktcři ehtčjí zkusit ttěcc; navého

zkrátka pro Tebe a pro Vás



O č*;n je vla*t*č leč?

Vznik terr:rítu ,,lchoukball* se rysvůllr|c jakr: spojcni dvou sl*v * .,ball"
a ci:cslirvc* ,,lciauk" vyjadřujícíhrr zl,uk tlopadu prurlce hcz-enéla lničc na
:rapjatou siť ajeLo zpčtlóho odrazu. Toje tálladni clraraktcrizljíci prvck lxy
qŤoř;né na počálku sedrndesáqých let jtclailn ženel,ským lékařem - i}r"
Hcrrn3nrr*rt: 3r*ldlcr:, Jcbo prácc.jcj přivedla k analýz.c sportortich odvět§i
a určdoalir:i si narustajicilro počlu zm:č:lj ryť:sobených v 1růbě}tu pohyborrj,clt
činnosti (zejmdna ve sporlovtich h;ách) pl<ljevy agrcsivily a uniair jednáni.'řylrl
j**y rnínral jtŘo *ebczpečné pro správlú chápáni §p.Éu ve spoltčnosti
* lea3ov*l la rrč vytv*řcnin: origiaálni hry vyznačujici se házenirn raičc,
odstrančním vájemných konta\:lťr soupeřů, tlsn)ěrnčnim agrcsc a prohloubenim
;polupriic* v 1irlru. J{onslrukcc hry orJ|rourár,á růaré for;ny ,,1brrlů" - zriliroklr
s omczujicim ncbo dokonce likvidačním účinkcm. Frc svi přcdnosti §§ tato hťa

do§kalapiizniv{lro příjeti také rr pedagogické veřejacsti v řadě zen"ri,

Tchoukba|l je mičcrr,á irra lyuživajici prvky hazené, vcltjbalu a haskické peloty.
J)ružstva sc snaž.i přckonat soupcřrl roz,dilem trodů pfidělovanýclr za bodované
činnosti. Lzrjcj hrát prakticky r,šudc v halách i ve vcnkovlitn prostřcdi s různýrrr
pcvrchem, l{ zall;drrírr:u vy,bavení náleží jedna neba je§tč lépe dt,č odrazol,é
k*:rslrukc* rrrristětré za středent koncových čar. Mezi nini a časti hřištč určtnou
pro pahyb luť:čů jsou pťrlkruhové třímelrové zakiizané zóny {obr. l), zr jejichž
hranicenri je mož-né chy,tat odražtnj, rnič od konslrukci pctlobných malým
naklončnýnr {ra:rr;:ollrrkártl, V odborné literatuře lze rrajit různé hodllrty
vztahrrji*i*h s* k jcjilh rozměrum ( Schcidcckcr, t 987, íawc, l975 ).

Obr. 1

tIřiště na tchoulr5*ll

znkáz*ná izón^



Stručná praviclla

§:lsl_p__ole,aa.č_et_txasrl:

Yxjanla nodle plč;u odrlúcdcl: vclikost hiišlř: t,óccl lťacu:
llipo'lárni tc]:lr- - dvč odrážcdla 40x2únr 2x9
Biarllánri tchb, .. dyč odražedla 20x]J(1?)rn 2x6í7)
Morroprrlár. tch*. -_ iejno crlrážcdlq 20x15m ?x6

iJra mťrže zlčit, pr:karl půčet hráčů draž.stva dosáu:u čryř, přičenĚ během ulkáni
lz,e lttt1o ltizký slar, doplnil. K|tsr,:eli počet hráči družstva na tři, }:ra se přeruší
pnpř. trki:nči, Zctla počelné družstvo v sobě zahnruje ješlč ťi nabraclnikry.

!,]raci §*"tl*:
. Mrlži - jurrioři /senioťi... _.....3 x l5 minut
. Ž*ty -juniorky/seniorky ,,,,.,,_.,,..3 x |2 nrinut
. Dlrost*ari .,,....,.3x]?nrirrul
r l)orost*r:lr? ... .. . "..3 x l 0 {?) minut
Mczi ť*ti*ami je vž<ly pčtimi::utcvá přeslil.la_

Ma|*rió]ij rybayent
P§r r:luže sc polživá :aič rr ohvoclu J8-íl0 ccnlimetru a bmotnosti 425-4?5 g,
pro žc*3, n:rič o obvotlu 54-56 a bnrolnr:sti 325-400 g. Vc školnic}r pc<lmin}eách
sc osvětlčujt i použili volcjba|cvého miče. odrúcdla jsou potiobná rnalýnr
nakloněným traxpolinkáur, ]}ro šktllrri podnrinla doporučr.ljcme odražedla
§ naslavitťlnýnr i3hl*m 45-d0 stupňťr ve vzlahlt k podlcžce.

§jkltttžstcv:
citem j* získat v průbčha r7lxczettél:rr ťasu vy§ši pr:čet bodťr :rr:ž soupcřici
družstvo.

Pdlrlp}.ry"§ó_ďť§§b§§š
§n:hou lrráČťr jc bčhe:;: :r:axinrálnč tři txrlx:ivck ry-tvořit si výlrortné postavetli
pro slřclbx na *drážedlo a vysticlit nlič lat, aby po odla:ru dcpadl na z-ern do
llřišlč vně zakáz,anť zóny, *niž by sc,|e.i přcd drrpadenr poriařilo soupeři zach3tit.
l'n,kcnr zccla *rllišnýrn od jiných §porloltj{rh lrer jc lcl:cžt:osf branělri soupeii
v Přilrráv*Í, chytíuri a zaujin:iini postavctrí rrg hřišti. Prolrřcškcnr obrárcc jc ta}ió
pokrrs r:nrr:zit lrrůčc pi1 slřelbů. Útočlrikůnr je tak zccla poncchár votný prostor
pro 1vorb* ůtaku a otrrana §ť v lito řui lrry soustřed'ujú na ,r}běr a zaujeíi
vlt*tl*élro postavůni pro rhyceni or]raženého níče {obr. 2). čhycený nrič
:ncttlcná pro ob:áncr: m§žrrrlsl přejít vc spolupriici sostntnjuti r]o itlokrr na



librrvolnou koastrukci, pokud se or,šenr nejedná již o
odriťedlo. Hra tim eiskává dalši kvalitu rrtcr§řIlem
vcrlerrýrrri nálrlý:lti cbraty smčďl vcd+uého útoku.

Obr.2:

čt.lrtY hod na stejné
překvapeni takticlqy

rpi! odražcn!, nríč s* sn*ii přce* rl*pa<lcm ,ra zc§ z.ch.rtit bráči
r obr*rč

Zalráicni hrv:
U monopoliirni variilnty po losová*í d.už*§l\,o rozehriivá rc zál}adni čár1, směrem
proti odréžedl§, § yerze na dvě t:rIrůže.dla vede ťrtoku ze zv§:ené kencové čary
lťišíč,

l'cyo!p"tť;sg§-qh}y;
. Hráč smí nríč c-hy,t*t :r hazct, odbit ncbo udeřit s ú:rryslcnr popolurat či

,,vybrsť' rukama, ťametly, hlavc:u nebo tnlp€m,
. rnůžč §e třikát tlotl.;noul ,€.tč bčhůnr ddcni nričc ístání n* obrr* kcnčctinách

sc považu.je ir* dr.a do!ek1,),
r mič lz.e dů.et po dobu tři selnrncl.
r lJěhetr: drženi nriče si _iej hráč ntťrž-e píerlat zjedné ruk1, do drrrl:é z_a splrrčrri

pndn, i:tck přcdclta_irc.i i ci ch dvou pravidel.
. I}ovolena _ie lrra v klcče riebo y l*hr,

Zirk bqdu:
Zatír:rco dobřc vedcný tittlk nTť*žc zllamcnal zisk bodrr, jcho clil.bnč rcalizovaný
ira*čl podpaři hod*výnr ziskcnr obráncc, I3oil.1c jirn přips"tn za (obr, 3)
l :rezasď-etti llxtlpolink_v,
. orlražcl! nTičc rrd tram;rrrlínkl,zcela nrin*o hr;tci ploc}ra.
. od;ažení rničc od tranrpolínkl,do z:rkázarré zón1,,
. za§ažení s*r:rr:tl:ého střilejicilro hráče odraženÝrn t;ličcnt,

l'rincip hry

4Á

Y-r_-)r<.



. střel sřilejícího hráče s konstrukcí,
Poz-a.; Pcrkud se odražený nríč dotkne spolr*uáčc útočnika, za chybu se ttl
nepovažu,je.

zisk borlu
obr. ]: útcčieinr družr*cm

L:
xíč dopl*at Nimo
iraci;llmbu

rlřilrjici br;ič rt rloíklc

'.,x 

n5t l ilLťa

itííč§lř;ta
*rint* rár

doparl *d :ri.elélro ntiie
da hii§tě vnč zaL{zr*élrg
rizcní

dopa* otlražcného mí{c
do zaházan{hq .iaemí

zisk llodu
bránícinr tlružstvcnr

&-s!tre*j§:t§!u jqrl§;
Rozefuáni |o iirt" Úd;j. v rcžii tlružstv4 ktcré zlratilo bcd na sc;:rpcřc. lr{ič je
r<izehrán přihrávkou 7pqz;l koficové čary, r,cdle }<cnstrukce, krle doš}o
k bad*váui- S*tt*:rré uvedcni mičc do hry sc ;rer-apočitává tlc pcvolcxé série tři
pňhrávek. U bipc}*rr:í varianty .je dťlležitó, aby již pnrri přihrávka ťctctnč
překrcčila siředovau čáru {chodie*la llráče chitajíciho mič},

3q:icl:!$ť§§]:
. pád miče na z,crn jiiko důslerlek chybné pii|rávky ncbo chybnéhc chycerti,
. eltltck rníčc rlclni kc;rčctinou po* úrovrri pasu,

* l,e škcllníclr podn'inkáclr doptr*rčrjcnrc tolcrovat dotck clo}ni*h
kprrčetin n*d ťrrnvní k*lea při cl;yláxi n*íčt:

r d;iilling,
. d;žrxi rrríčc rléle ncž lři sekundy,
r vice než tři došlapy llii zcnl v dairč jchc rl***i,
* y§ttlp hráče dc irakázanó zrin1,, ;*erkud se ne.iedná <r došlap po střeltlě a

klarrtavé polryby lr§čťr, ktcré ovšcrt: xiialt r:cbrání v či:rrcsti obrárců,
l více ncž lři pr'ilrrávkl,rrc družstvu,
. dolek přednršlir ncbo it;cnrí rnč hraci plochy bčli*a: drž*ai ;rričc,
. l.zcli lničc satrp*ři bíllcnr.jthlr rozelrriirri,

o

ť



. §řeaba na.itdrr* *drážcil* vílc n*ž 3 x za scbou (bipolámi varian:a),

" rrev}rodnč vcrbáIní chování,
. Irod zřetelnř zalrrr*ý prtl! soupeŤi,
l brárrčni scup*ři r,e lri* jalioukr:]i íom:ou. pokud má sor:pti r. rlrženi mič

(v přilráváni, v§ §*clbš, chyaani mičc nebo při pohybu s miiem) ncbo pokud
se slúi zaujn:ou1 obra*né postaveni,
- hrríči je dov*l*tc stá: klidač, bez polrybu paží v p*stavcni, který:n by

:ot:pcii r:epřekážel v jeio či:rr:osti,
. §:ly§tr:i *draženého miče č|enem útočiciho t]ružstva.

Dťrsle dkl, porušca!§tayide]:
P*rul*r:i pravidc! ?Jra§rcná přcrláni mičc soupcři, přičcrr:ž sc pokralrr.je volrllilrt
ltodetlt z ntista piestupkl. Přlpadné ůnryslnú lauly jsou lrráčůrn zř,/{all1enáyá,ly}
dosád:n*-li jejieh p*čet tii, jc Lráč vylcučsa do konce ulkání a ve hře zaslcupcn
náJuadnikcm. Ačkoli forrnálni pravidla sanrctná práva a olnezcai hrličťr jasrrč
v_l'ltltzuji, poyažovalí tlrirci hr1, ra vhorlrré upravit ,§ociálni" stránku hry
,,Chartou tchrrukballu" - dokumenterrr, oricntLrjicírn §* l]a trbiast sféry proživání
lrv, slnysl pro fair-play a parhcr§l,vi.

]Lolnj: hp*
Volný hocl rrmcržrir{c nal,írzjni hry po přeslrrpcích. Pi*d vystř*lc:lim na
ld:ážeillo rnusi tlojit k nrinirnálrrč jcdli přihrávcc.

Tcitoukba]l un)Ožř}uje vést zájem hráčů ke splněni cilů lrry - §ortčže, ale
nedovolrrje, aby ctsl* k íčmto cílům vedla přes projer.y agresivily, yýsiqtr:
nerlovclenýc}r r,ál;rgi<ů a la školách přes ús*ky * pm*z,ováni tělcslč slrrtrširL a
mónč zdatných., Charta lcho*ballu upravuje ve }ťc varikajíci vztáy a vaz}y.
l)o popřcrti se dostává korekí:osl, chlcrluphost, stt:ysi pro spolcčcmlvi
a rcspeklr:váni s*up*ic jakrr partn*ra - vžd5,1' bez nčho hrát ner:ohu! }r]a

1ý;ledk hry a jc.ii kvalitě araji záslulrrr lšichni zťrčtrslnční, A otázka vilčzc * jc
to vžtly,,trn l*pší-' a n*h{t 1*l. lilcry sc lipc připravil'i

l}a:lobnt jakovjirrých pthybul,ýclr luiich se čirtrtosti hričův leh§ukballcdčli
rra obra**i a ůtočné. Piechcrd nrer,i nimi jc vetrni z,řetelně ohraničen Zalia,:co v
,,tradičnich" hrách jc cilcnl zxs::žcrrí branky, košt cpcd, v tclrouklralte slřclccký
polu* ,,ln,i'r dflc", *et.ol'ukorrčcn jt vlastnč lcprv,c tchdy, dopadr-reJi otlraž.cltý
nrič do vl,trran{lro prostoťu nrtr* j*-!i zac}tyccn obránti. ,,Tralnpolinliď' se stál.1t
píO.§lřcdnikell) rla cestč rrričc k clli. Problematika střelby se {a}i ze strany útočlikú
rcrzrl'rstá o dinlenzi zasaieni odrážedla v potřcbncrm úlrlu a rychlos!i, aby
ldrai,caý nrii rl*padl do prcrslonr hii.štč wrš zakazani zóny"



tjt<ot- pRo ůr,očNiry:
] . dostaň sc do slřelcck* pozice z vbodnilo irhlu a vzdá!*nosli
2. tyuž-i"i nronl.ňtu překvaperri k vedeni útak* na nróně chránčné odriižeril*
3. ryužij prirrcipu ,*zrcadloviho eftk*ť' pro střcicckú pokusy (úhcl tJopadrr -

úhcl trdrar,:.r)

4. vcď se spcluluáči ú{*k přcsnýrr:i a pi*kvapivými přihráv*anli
5. unriš vůbcc ch1.1it mič? To je:otř přcdpoklad hry|

činaost hráčů, v obranš je podřizena cili ::rtpřipustit dopal oJro}-eného nriče do
bodavar:óho přcsloru hfištč {abr" 4}.

úxol pxo oBRÁNťr:
l, zaujmi t}}rr:dnÉ posl*veni podlr předpo*larlané křivky letu odraženého míče,
2. zvt:l optin:á!:i postůj § n:ožnosti korekci, dovr:lr,ljici cvcnl ryclrlý přcsrrrr lebo

na vy§šith úrornich až arrticipovanť ,,rybrání" miče podob:rč j:rko smcčovanó
úder;, ve vcllc.ibal*,

3- potlle lctu nlilc jej přimo chyt' ncbo st jej pckus uridel ye hřc způsobrrrr
unroáiujicim j*l:c dalši zp:acováni {rrapř. odbitím).

Obr,4:

1yto irkol1,verlttu k ruzvijtni §n]1,<1,, pr<"r;:ochopeni prillciprr,,odraztr vzrcadle",
1j. cčekril,anó snrčrol,iini otiražcnéllo nríče podle piedchazejícílro lcltr na
cxlráŽer!lo. Yedie tohg se jevi nulno.stí dastatečně zvlá<lnrrtii ctovcrtngst dostat n;íč
pod svo.li ktrtrlrol* * ve ško]liclr podnrínká;L pirli ze.jnr*na clrytáni, Jako velmi
pozitiv:tí se :rfurr jtvi široký prostor poskyovanýc}r *tožnosti rozvijet dovccInosli
spcjené s vedenint t'rtoku i upl*tiiovanýclr v lbranné fazi hry často běhen.r
jcrlnolra průprar.ri*ho tlcbo hcntího cvičeni. hlůkte;á z niclr je možnc z-iskal na
konlaktních ar]rcsáck ncbo podle soupisu bibiiografických citaci. podntínkou
provozováli cvičer:i a hry je minimálně jednl, n*jlópe l.šak dvě a vice odriÝedla.
Cvičcni tlr:poručrrien:e provátl§t s n:iči na hiizeaou nebc vole,!bal.
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spon, l987, č, ó, s, 32_3?.

Co n* závčr?

§luší sc popřát nlnoho ťlspčchů bčhcm hry, jen v dobró atm*sfóřc hry pmpacená
:rika, spou§tu zábcq,a línr i přijemně prožitýc}r chvil|

Možnost k djskrxirl dcpcručcni, odkaz.ů;n, setniaá§*, metodice atd.;

Kontakt:

tcl.: 17 5Z1 44 l7 k}. 23§

Kdc lzc sc}rnrt polřcb*é n::tteriální vl.bavcni?

Kantakt:

?aerlBr. Larlislav l]Iála
KTY PF UJEP

české mládežc 8
{lsri rad labe*r

400 9ó

§-n*ail: blaha@pf.uIep.ez

-m- \ilww_ lraJrtor§port. cz
*í, 8pďto*ívltsmí

§n tlníl>


