
a byla to dost živelná záležitost. Hrála se zvlášť česká 
a zvlášť moravská liga. Mezi první čtyři týmy v té morav-
ské patřili určitě Technika Brno, Vysoká škola zeměděl-
ská v Brně, což jsou dnešní Draci, dále to bylo zmíněné 
VOKD Ostrava, tedy dnešní Arrows Ostrava a TJ Sigma 
MŽ Olomouc. O to, aby se softball stal součástí ČSTV, 
se dozajista zasadili Miroslav Vojtíšek a Aleš Hrabě. Pod 
ČSTV později vznikl Svaz softballu a baseballu a posléze 
se tento svaz rozdělil na softbalovou a baseballovou aso-
ciaci a tak je to do dnes. 

Jaké jsou rozdíly mezi baseballem a softballem?
Softball má menší hřiště než baseball, softball má větší 
míč než baseball. Nadhazovač v baseballu hází vrchem 
a z kopce, nadhazovač softballu hází spodem a z roviny. 
V baseballu se mohou mety takříkajíc krást, v softballu 
ne. To jsou asi ty nejzákladnější rozdíly. Pak se taky liší 
pálky, rukavice. 

První otázka je nasnadě. Jak jste se k těmto sportům 
vlastně dostal? 
Bylo to více méně dílo náhody. V té době jsem chodil na gym-
pl. Se svým spolužákem a velkým kamarádem Vratislavem 
Smolkou jsme chtěli hrát basketball. Tam nás ale nevzali, 
protože jsme nebyli dostatečně vysocí. Vraťa se do Olomou-
ce přestěhoval z Ostravy, kde hrával softball za Sokol Pust-
kovec. Řekl mi, že se v Olomouci zrovna zakládá softballo-
vý tým. Tak jsme to zkusili. Byli jsme mladí nadšenci mezi 
staršími, kteří přivezli softball do Olomouce z Brna. Tam 
tento sport fungoval v rámci vysoké školy. V Olomouci se 
pak sešli brněnští absolventi a my hráči z Olomouce. A tak 
v roce 1976 vznikl oddíl softballu při Univerzitě Palackého. 
Ještě téhož roku nás pod svá křídla vzala TJ Sigma MŽ.

Nebyl to tak trochu problém? Byla doba normalizace...
Nikomu nebylo jasné, jak může někdo takovýto kapitali-
stický sport importovaný ze světa za velkou louží u nás 

hrát. V tomto směru nám pomohla Stráž lidu, tehdejší 
noviny, kde napsali, že softball je původně sovětská hra 
lapta (psáno rusky – pozn. red.). Takže to prošlo. A pak 
už se nikdo na nic neptal.

Kdo byl největší personou při vzniku tohoto oddílu?
Z Brna tuto pálkovací hru přinesli Zbyněk Losenický 
a architekt Otta Schneider, kteří při studiu hráli za Tech-
niku Brno. Tato dvě jména jsou klíčová, a to jak pro soft-
ball, tak pro baseball, který se v té době nikde v republice 
nehrál. Ten k nám do Olomouce přišel až v roce 1981. 
Otta, kterému neřekneme jinak než Beďa, hraje dodnes.

Baseball se tedy v té době vůbec nehrál. A jak to bylo 
v republikovém měřítku se softballem?
Poměrně obstojná základna softballových týmů byla 
v Praze, celkem jich fungovalo zhruba dvanáct. Tehdy se 
jezdilo na turnaje, které se konaly několikrát do roka, 

PÁLKOVACÍ HRY 
SLAVÍ V OLOMOUCI  ČTYŘICÁTINY
Psal se rok 1976. Zatímco se v ulicích pohybovali příslušníci sovětské armády, parta nadšených sportovců začala 
v Olomouci s čistě kapitalistickým sportem – softballem. O pět let později se k němu přidal i baseball, tedy americký 
národní sport. U zrodu obou zmíněných her byl dnes sedmapadesátiletý Václav Voják. Bývalý hráč a do současnosti 
aktivní trenér povyprávěl o začátcích pálkovacích her, které slaví letos v krajském městě čtyřicetileté výročí. Během 
té doby tento speciální pedagog učil oba sporty sluchově postižené a založil i oddíl, z něhož později vyšli hráči, z nichž 
někteří hrají dodnes v české baseballové reprezentaci.   

ROZHOVOR: VÁCLAV VOJÁK

Pravidla baseballu ve stručnosti:
Baseball hraje družstvo o  devíti hráčích na hřišti sestávají-
cím z čtvercového vnitřního pole, za kterým pokračuje velké 
vnější pole. V krajním rohu hřiště se nachází domácí meta, 
kde stojí pálkař, v dalších rozích vnitřního pole se nachází 
první, druhá a třetí meta. Nadhazovač hodí míč z nadhazo-
vací mety, která se nachází uprostřed vnitřního pole, směrem 
na domácí metu, u které stojí pálkař ze soupeřova družstva, 
který se snaží míč trefit pálkou a odpálit do hřiště. Pokud se 
mu to podaří, vyběhne na první metu. Cílem pálkaře je oběh-
nout všechny mety až na domácí metu, za což se získá bod. 
Běžně se ovšem hráčům nepodaří oběhnout všechny mety 
najednou (pokud ano, jedná se o tzv. „homerun“), proto zů-
stane na některé z met (stane se „běžcem“) a pokouší se po-
stoupit dál až po odpalu svého spoluhráče, který je dalším 
pálkařem. I pak platí, že pokud dosáhne domácí mety, získává 
pro své družstvo na pálce bod. Bránící družstvo může běžce 
vyřadit (vyautovat) tím, se obránce dotkne běžce mimo metu 
míčkem (případně přihraje míček na první metu dříve, než na 
ni pálkař po odpalu doběhne), že chytí míček z přímo odpalu 
dříve, než se dotkne země, případně že se pálkaři nepodaří 
míček odpálit. Jakmile družstvo v poli takto vyřadí tři soupe-
řovy hráče, samo nastupuje na pálku a dříve útočící družstvo 
jde do pole. Jedno vystřídání obou družstev v poli i na pálce 
se nazývá „směna“, hra se skládá z devíti směn, po kterých je 
vítězem to družstvo, které v zápase získalo vyšší počet bodů.

Reprodukce fotografie z léta roku 1976. Na snímku je první softballový 
tým v Olomouci. U jeho vzniku byl i Václav Voják (zcela vlevo). 
Zdroj: archiv V. Vojáka
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Jaké okolnosti vás přivedli zpět k  širšímu působení 
v rámci obou pálkovacích her v Olomouci? 
S týmem sluchově postižených jsme se na jednu sezonu 
zařadili do soutěže kadetů, kde hrála i Sigma, ve které 
trénoval Josef Novák, taktéž jeden ze zakládajících členů. 
Už dříve jsem začal upozorňovat na to, že je potřeba začít 
už od malých dětí, což v Sigmě nebylo možné. Měli jen 
kategorie mužů a kadetů. V roce 1994 jsem proto založil 
konkurenční oddíl Sigmy MŽ, a to SK softball – baseball 
Olomouc. V začátcích jsme v tom byli čtyři, s Tomášem 
Mezerou, Lubošem Schneiderem a Pavlem Nádvorníkem. 
Začínali jsme hrát se dvěma žákovskými družstvy s názvy 
Piráti a Korzáři, později i s jedním týmem kadetů Buka-
nýři. V té době již s námi trénoval zkušený Pepa Novák, 
který přešel ze Sigmy k nám. Přidala se i Lenka Nastoupi-
lová a Monika Nováčková, v té době aktivní softbalistky. 
Od 1994 do 2000 jsme se věnovali jen těm malým. Získali 
jsme titul mistra republiky v kategorii žáků i kadetů. Po-
tom už jsme začali se Sigmou fúzovat. Uvědomovali jsme 
si, že je potřeba spolupracovat, protože jsme chtěli v Olo-
mouci postavit hřiště. V juniorské kategorii jsme získali 
titul Mistra republiky už jako Skokani Olomouc při SK 
Sigma MŽ. V roce 2003 jsme otevřeli nový areál. 

Když jsme u toho vybavení... Jak jste ho tehdy sháněli?
Sehnat rukavice bylo dost obtížné. Tuším, že to byl prá-
vě Beďa Schneider, který je získal přes nějaké Kubánce, 
kteří sem jezdili pracovat. Stejně tak se k nám dostávaly 
první pálky, i když někteří si je dělali doma sami. Některé 
věci se pak do českých oddílů dostávali i přes americkou 
ambasádu, protože se na Letné pořádaly velké softballo-
vé turnaje a těchto open zápasů se účastnili právě Ame-
ričani z ambasády. Soudruzi z toho měli asi ´radost´, ale 
ten rozjetý vlak už nešlo zastavit... 

Kde jste trénovali a jak to vypadalo?
Když tým spadal pod univerzitu, trénovalo se na bývalém 
spartakiádním stadionu, který byl hned naproti Andro-
va stadionu. Pod hlavičkou Sigmy se vše přesunulo do 
Řepčína na škvárové hřiště pro fotbalisty. Pochopitelně 
toto hřiště nemělo ty správné rozměry, jaké by mělo mít. 
Svépomocí jsme si tam udělali takzvaný back stop, tedy 
síť za místem, odkud se odpaluje. Vzpomínám si i na nad-
hazovací kopec, který vyrobili nadšenci. Byl nesmírně 
těžký. Tehdy k nám moc týmů nechtělo jezdit, protože si 
nechtěli zamazat kalhoty od škváry. Nicméně hřiště bylo 
z pohledu odrazu míčku a rovnosti v pořádku. Byli jsme 
tam až do roku 2002, než jsme se přesunuli na Lazce.

Působil jste celou dobu jako aktivní hráč?
Ne, ze Sigmy jsem odešel. V roce 1984 jsem nastoupil 
jako vychovatel na Svatém Kopečku ve škole pro slucho-
vě postižené. Hledal jsem pro svoje žáky sport, který by 
je mohl bavit a byl by doplňkovou alternativou k výcho-
vě. Ukázalo se, že jsem ji v podobě softballu a pak i base-
ballu našel. Tak jsem vlastně začal jako trenér a věnuji se 
tomu už třicet let.

Trenér při baseballu i  softballu vydává signály pro 
hru, které kóduje pomocí určitých posunků. Mají 
v tomto ohledu sluchově postižení výhodu?
Výhoda kvůli tomu, že komunikují pomocí znakové řeči, 
by to být mohla, ale jen okrajová. Tito hráči mají spíše 

znevýhodněnou pozici a jejich hra je velmi limitovaná. 
Nevýhodou je, že neví, co se děje za nimi. Musí sledovat, 
co se děje kolem dokola, aby se zorientovali, což je pak 
složitější například při souhře vnitřního a vnějšího pole. 
Navíc u takto hendikepovaných lidí bývá mnohdy posti-
ženo také centrum rovnováhy, které je součástí Cortiho 
orgánu ve vnitřním uchu, takže obtížnější to mají i co se 
týká pohybu samotného. Byla to tehdy pro mě coby začí-
najícího vychovatele a vlastně i trenéra obrovská zkuše-
nost.

Je nějaký okamžik, který vám z té doby utkvěl v pa-
měti?
Po revoluci jsem se spojil s americkou organizací Lit-
tle League Baseball se sídlem ve Williamsportu. Díky 
Standovi Ondráčkovi ze Svobody nad Úpou, který byl 
nadšený propagátor baseballu a softballu v Krkono-
ších, jsme se v roce 1990 dostali vedle jeho týmu na 
mistrovství Evropy, kterou pořádala tato organizace 
na americké letecké základně v Ramsteinu. Z celkem 
patnácti zúčastněných reprezentací nakonec skončil 
Svatý Kopeček na osmém místě. Byl to nádherný zá-
žitek.

Václav Voják jako asistent trenéra žákovské reprezentace ČR. 
Zdroj: archiv V. Vojáka

Otto Schneider je jednou z hlavních osobností pálkovacích her 
v Olomouci. Tento architekt, který je autorem podoby sportovního areálu 
na Lazcích, si zahraje baseball i v současnosti. Foto: V. Kolesárová

ROZHOVOR: VÁCLAV VOJÁK

Letecký snímek baseballového a softbalového areálu v Olomouci z roku 
2007. Během třech etap vzniklo na Lazcích velké baseballové a menší 
softbalové hřiště se střídačkami a velkou tribunou. Postavila se také 
budova, ve které mají zázemí nejen hráči, ale i správce areálu. Příchozí 
a fanoušci se navíc mohou nejen během zápasů Skokanů občerstvit 
v místní hospůdce. Zdroj: archiv V. Vojáka
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HRÁČI BASEBALLU SE OZNAČUJÍ TAKTO:
tým v útoku (na pálce):
pálkař (batter) – hráč v útoku zaujímající místo v území 
pálkaře, odpalující míč
běžící pálkař (batter-runner) – útočící hráč, který 
odpálil a stal se běžcem, v dosud neukončené vlastní 
rozehře
běžec (runner) – útočící hráč postupující k metě, dotýka-
jící se mety nebo se vracející k metě

tým v obraně:
polař (fielder) – každý hráč v obraně 
vnější polař (outfielder) – polař ve vnějším poli
vnitřní polař (infielder) – polař ve vnitřním poli
nadhazovač (pitcher) – polař určený k nadhazování míče 
pálkaři
chytač (catcher) – polař zaujímající místo za domácí 
metou

SLOVNÍČEK BASEBALLOVÝCH POJMŮ:
ball - špatný nadhoz
domácí meta – meta, na kterou nadhazuje nadhazovač 
pálkařům. Pokud se jim podaří dostat na ni zpět, dříve 
než je zahrán třetí aut, získává útočící družstvo doběh, 
tedy bod
dugout – střídačka 
error – chyba
game – zápas
hit – odpal
homerun – daleký odpal který opustí hřiště a jeho autor 
(pálkař) postupným oběhnutím všech met získává doběh
krádež mety/ukradená meta – běžci se podaří bez odpalu 
pálkaře získat další metu 
Major League Baseball – hlavní liga baseballu
obsazená meta – meta, na které se v daném okamžiku 
nachází běžec 
obsazené/plné mety – na všech (první, druhé a třetí) me-
tách se nacházejí běžci
out – aut – ukončení herní činnosti hráče útočícího družstva
směna – část zápasu, ve které se v obě družstva vystřídají 
jak v útoku a v obraně

strike – dobrý nadhoz
strike out – strajk aut - vyřazení (vyautování) pálkaře ze 
hry, třemi dobrými nadhozy

Jak areál vznikal?
Tvůrcem projektu je jmenovaný architekt Otto Schneider. 
Stadion se stavěl z peněz ze státního rozpočtu a bylo to na 
tři etapy. V první se vytvořilo velké hřiště, střídačky, pálí-
cí tunely, oplotil se areál. Následně byla postavena budova 
s klubovnou, bytem správce, se šatnami, sprchami a zbylým 
zázemím. Ve třetí fázi se udělalo zadní malé hřiště, kde hra-
jí a trénují naši mladí baseballisti od šesti do třinácti roků 
a softbalistky. Postavila se taky hlavní tribuna. Kompletně 
hotovo bylo v roce 2006, takže letos je to už deset let.

Kolik lidí tvoří v současnosti klub Skokanů a jak byste 
shrnul uplynulou sezonu Skokanů v extralize?
V současnosti máme 127 členů a máme obsazené všechny 
věkové kategorie jak v baseballu, tak v softballu. Letošní 
sezona patří k těm úspěšnějším, protože jsme nehráli 
baráž. (usmívá se) Začátek sezony míváme výborný, pak 
ale výsledky klesají. Je to tím, že extraliga je skutečně 
náročná. Hráči mají v podstatě jen jeden den volna od 
tréninků a zápasů v týdnu, přitom chodí do práce, nebo 
studují. 

Děláte náborovou činnost?
Ano, celoročně. Oslovujeme školy, ale děláme i individu-
ální akce, jako jsou například kempy. Obě hry zažívají od 
revoluce velký vzestup, přesto jde o okrajové sporty. Nic-
méně i tak se dostávají čím dál více do povědomí veřej-
nosti. I proto u nás funguje takzvaná slowpitchová liga, 
ve které máme čtyři zcela amatérské týmy. A můžeme se 
pochlubit největší fanouškovskou základnou, obdobnou 
mají už jen Arrows Ostrava. 

Váš syn, Jakub Voják, který byl také hrajícím trené-
rem Skokanů, hraje za českou baseballovou reprezen-
taci. A není jediným...
Ano, není. Je to především Martin Schneider, který se ale 
před časem odstěhoval do Brna a hraje za Draky. I tak vze-
šel od nás, tedy už z Pirátů. Nyní je výborným nadhazova-
čem a spojkou nároďáku. Stejně jako můj syn Jakub, který 
v současnosti hraje v Austrálii, posbíral i Martin zkuše-
nosti z hostování v zahraničí. Dále v reprezentaci působili 
Jakub Černík, Vojta Holický, Radek Němec. 

Jak byste popsal typického baseballového nebo soft-
balového hráče? Jaké předpoklady by měl mít?
Každý hráč baseballu nebo softballu by měl být velmi dob-
rý atlet, měl by mít dynamickou sílu, měl by být silný, gym-
nastický. Proto jsou tyto dva sporty nádherné v tom, že 
spojují spoustu sportovních dovedností v jednu. Kdysi to 
řekl Hemingway, že baseball jsou ty nejrychlejší šachy na 
světě. Důležité totiž je i to, aby hráči hráli hlavou. 

připravila: Veronika Kolesárová

Václav Voják
- 9. 5. 1959 v Šumperku
- vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého 

v Olomouci, obor speciální pedagogika
- od roku 1976 se aktivně věnuje pálkovacím hrám (nej-

prve jako hráč, od roku 1986 jako trenér, například 
deset let působil jako asistent trenéra u žákovské re-
prezentace ČR, v  současnosti trénuje mládež Skokani 
Olomouc)

- v roce 1994 založil oddíl SK softball - baseball Olomouc, 
který se po letech a spojení s TJ Sigma MŽ stal týmem 
Skokani Olomouc

- účastník trenérské kliniky Major League Baseball u klu-
bu Atlanta Braves na Floridě v roce 1999

- v současnosti pracuje jako pedagog a zástupce ředitelky SŠ, 
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4

- je ženatý, má dvě dospělé děti, má rád výtvarné umění, 
literaturu a hudbu

* Mistři ČR v kategorii žáků do 12 let
* Mistři ČR v kategorii kadetů do 15 let
* Mistři ČR v kategorii juniorů do 18 let
* Dvakrát nejúspěšnější mládežnický sportovní kolektiv re-

gionu vyhlášený sportovními redaktory
* Výstavba softbalového a  baseballového areálu na Laz-

cích v letech 2002 – 2006
* Od roku 2005 účast v baseballové extralize - nejvyšší sou-

těži v České republice, nejlepší umístění – 4. místo v roce 
2009, v roce 2016 – 6. místo

* Spolupořadatelství ME v  baseballu mužů 2005 v  Olo-
mouci

* Pořadatelství ME v baseballu žáků 2007 v Olomouci
* Spolupořadatelství AMS v baseballu mužů 2008 v Olo-

mouci
* Účast olomouckých hráčů v národních týmech ČR v muž-

ské reprezentaci i v mládežnických kategoriích
* Účast v  ligových mládežnických soutěžích od šesti do 

osmnácti let

ÚSPĚCHY SKOKANŮ

ROZHOVOR: VÁCLAV VOJÁK

Syn Jakub, který hraje v současnosti v Austrálii, je členem české 
baseballové reprezentace. Zdroj: archiv Skokani Olomouc

Jeden z týmů amatérské slowpitchové ligy, kterou zastřešuje manželka 
Václava Vojáka Stanislava. V letošní sezoně se slowpitchové ligy 
účastnily čtyři týmy – Casablanca (část jejich hráčů na snímku společně 
s Václavem Vojákem a sestrou jednoho z hostujících hráčů), Beerboys, 
Skokánci a Kytary. Foto: Stanislava Vojáková
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