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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na plážový volejbal a vybrané herní činnosti 

jednotlivce. V teoretické části jsou popsaná vybraná pravidla plážového volejbalu a 

vybrané herní činnosti jednotlivce. Výzkumná část se zabývá modifikací testové baterie 

vybraných herních činností jednotlivce šestkového volejbalu pro účely plážového 

volejbalu a následné testovaní hráčů z klubu Just sport and fun. Herní činnosti jednotlivce 

jsou vybrány podle úrovně testované skupiny (mírně pokročilí) - podání, přihrávka, 

nahrávka a útočný úder. Tato práce by mohla sloužit trenérům / hráčům ke zjišťování 

nedostatků skupiny či jednotlivce v herních činností. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Plážový volejbal, vybrané herní činnosti jednotlivce, testová baterie, modifikace 

  



ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on beach volleyball and selected game activities of an 

individual. In the theoretical part there are described selected rules of beach volleyball 

and selected game activities of the individual. The research part deals with the 

modification of the test battery of selected game activities of an individual of the 

volleyball for beach volleyball and subsequent testing of players from the club Just sport 

and fun. Individual gaming activities are selected according to the level of the tested group 

(lower intermediate) - service, passing and attack. This work could be used by coaches / 

players to identify gaps in gaming activities of an individual or whole group. 
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Beach volleyball, selected individual game activities, test battery, modification  
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1 Úvod 

Plážový volejbal se vyvinul ze šestkového volejbalu v 1. polovině 20. století. Do České 

republiky se tento sport dostává až v 80. letech minulého století. V současné době se 

plážový volejbal stává velmi populární, což dokazuje stále se rozšiřující členská základna. 

Přes velkou oblibu tohoto sportu je velký nedostatek odborné české literatury pro trenéry. 

Ti jsou nuceni používat literaturu pro šestkový volejbal a modifikovat ji pro účely 

plážového volejbalu. 

Téma této bakalářské práce vyplývá právě z nedostatku odborné literatury pro testování 

herních činností jednotlivce. Účelem je dohledat různé metody testování herních činností 

a upravit tyto činnosti pro plážový volejbal. Základem pro tuto práci je diplomová práce 

Kristiny HAMOUZOVÉ. Trénink technicko-taktické stránky hráčů volejbalu v 

kategoriích mládeže a odborná literatura DŽAVORONOK, Milan a Oldřich 

KAPLAN. Plážový volejbal: průpravná cvičení, pravidla hry, herní kombinace, rekreační 

formy.  

Téma této bakalářské práce jsem si zvolila z důvodu dlouholetého působení v klubu Just 

sport and fun, kde jsem byla několik let aktivní hráčkou a v současné době se věnuji 

především trenérství. Nejčastěji trénuji skupinu mírně pokročilých, ale v současné době 

se věnuji i těm nejmladším, u kterých procvičuji zejména základní pohyby v písku a jejich 

koordinaci. 
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2 Problém a cíl práce 

2.1 Cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je testování vybraných herních činností v plážovém 

volejbale. Při absenci adekvátní testové baterie bude vybrána přijatelná varianta z 

volejbalu šestkového a modifikována pro účely volejbalu plážového. 

Dílčí cíle: 

1) Zpracovat teoretické podklady a seznámit se se stávajícími možnostmi testování. 

2) Použít vybrané testování, případně navrhnout či modifikovat adekvátní variantu. 

3) Vytvořit popis a instruktáž. 

4) Ověřit testování v praxi, včetně pilotního výzkumu. 

5) Vyhodnotit výsledky – graficky zpracovat, analyzovat. 

2.2  Problémy práce 

V České republice v plážovém i šestkovém volejbale existuje jen jedna standardizovaná 

testová baterie, která je určena pouze pro zjišťování somatických předpokladů hráčů. Pro 

naše potřeby nemáme zkušenosti s žádným hodnocením vybraných herních činností 

jednotlivce. Vzhledem k tomu, že nebyla dohledána adekvátní testová baterie, která by 

hodnotila vybrané herní činnosti jednotlivce v plážovém volejbale, budeme modifikovat 

přijatelnou variantu pro šestkový volejbal na účely plážového volejbalu.  



10 

 

I Teoretická část 

3 Pravidla 

Dle pravidel zveřejněných na stránkách Českého volejbalového svazu (2017-2020) 

(Dostupné z http://www.cvf.cz/dokumenty/?oblast=05_Pravidla&podoblast=5-

01_Beachvolejbal&rok=2017&text= ) 

Plážový volejbal je sport, který se hraje na pískovém hřišti rozdělené sítí. Soupeří proti 

sobě dvě družstva po dvou hráčích. Družstvo má k dispozici tři odbití k vrácení míče 

včetně tečování bloku. Hraje se tak dlouho, dokud se míč nedotkne země nebo nedojde 

k porušení pravidel. Tento cyklus nazýváme výměna neboli rozehra. Družstvo, které 

vyhraje výměnu, získává bod. Jakmile družstvo, které přijímalo podání, vyhraje výměnu, 

získá bod a jde podávat. 

3.1 Vybraná pravidla 

3.1.1 Hrací plocha 

Hrací plochu tvoří hřiště a volné zóny. Hřiště je pravoúhlý a symetrický obdélník o 

rozměrech 16x8 m, kolem kterého je volná zóna nejméně 3 m široká (FIVB soutěže – 

nejméně 5 m). Je ohraničeno výraznými lajny o šířce 5 cm a rozděleno sítí. Síť je umístěna 

svisle nad středem hřiště. Její výše se liší pro muže (2,43 m), ženy (2,24 m) a děti ve věku 

16 let a mladší (2,24 m), 14 let a mladší (2,12m), 12 let a mladší (2,00 m). Součástí sítě 

jsou anténky (180 cm dlouhé tyče), které ze stran ohraničují prostor letu míče. Hrací 

povrch tvoří zarovnaný písek bez kamenů, mušlí, nebo jiných věcí, které by mohly 

představovat nebezpečí pro hráče. 

3.1.2 Podání 

Podání je uvedení míče do hry správným hráčem, stojícím v zóně na podání. První podání 

v setu se vždy určuje losováním. Pokud po prvním podání vyhraje podávající družstvo, 

podává znovu stejný hráč. Jakmile výměnu vyhraje přijímací družstvo, získává bod a má 

právo podávat. Hráči v družstvu mají povinnost se na podání pravidelně střídat. Míč musí 

být nadhozen nebo puštěn z ruky (rukou) a odbit jednoruč do pole soupeře. Hráč si může 

míč pouze jednou nadhodit nebo pustit. V okamžiku úderu do míče nebo odrazu při 

http://www.cvf.cz/dokumenty/?oblast=05_Pravidla&podoblast=5-01_Beachvolejbal&rok=2017&text=
http://www.cvf.cz/dokumenty/?oblast=05_Pravidla&podoblast=5-01_Beachvolejbal&rok=2017&text=
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podání ve výskoku se podávající nesmí dotýkat hřiště včetně koncové čáry ani pod ní. Po 

odbití může dopadnout nebo vstoupit do hřiště. Když se pohne koncová čára, kvůli 

posunutí písku, není to hráčova chyba a pokračuje se ve hře. Podávající musí do 5 sekund 

po zapískání rozhodčí, odbít míč. Jakmile udeří do míče před zapískáním, provedení je 

anulováno a znova se opakuje. Oproti šestkovému volejbalu se při podání nemůže dělat 

tzv. „clona“. Za clonu se považuje zakrytí podávajícího hráče a dráhu letu míče, pokud 

hráč podávajícího družstva během podání mává pažemi či skáče. 

Chyby, které se vyskytují při podání a tím získává bod druhé družstvo: 

• porušení pořadí podání, 

• nesprávné provedení úderu do míče, 

• míč dopadne mimo hřiště, nepřeletí svislou rovinu sítě, 

• hráč podávajícího družstva se dotkne míče 

3.1.3 Útočný úder 

Každé odbití míče do pole soupeře kromě podání a bloku. Za dokončený útočný úder se 

považuje, kdy míč celým svým objemem přeletí svislou rovinu sítě nebo se dotkne 

soupeře. Hráč může odbít míč v jakékoliv výši za předpokladu, že dotek míče bude v jeho 

vlastním hracím prostoru. 

Chyby, které se nejčastěji vyskytují při útočném úderu: 

• hráč odehraje míč mimo hřiště, 

• hráč odbije míč v prostoru soupeřova družstva, 

• útočný úder nesmí dokončit konečky prstů s otevřenou dlaní nebo usměrnit míč 

prsty, které jsou povolené, 

• hráč nesmí zaútočit ze soupeřova podání, jestliže je míč nad horním okrajem sítě, 

• hráč zahraje útočný úder obouruč prsty, ale trajektorie letu míče není kolmá 

k rovině ramen.  
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4 Herní činnosti jednotlivce 

Herní činnosti jednotlivce tvoří ustálené soubory pohybové činnosti hráče, kterými hráč 

řeší konkrétní herní situaci. Rozdělujeme je podle účelu a technického provedení. Jsou to 

tedy herní činnosti jednotlivce plnící úkoly útočné (podání, přihrávka, nahrávka, útočný 

úder), herní činnosti jednotlivce plnící úkoly obranné i útočné (blokování) a poslední 

činnosti plnící úkoly obranné (vybírání a vykrývání) (Kaplan, Džavoronok, 2001). 

4.1 Vybrané herní činnosti jednotlivce 

4.1.1 Podání 

Podání je odbití míče jednoruč, kterým začíná každá rozehra. V současném plážovém 

volejbalu je podání jednou z činností, která má dvě zásadní úlohy: dosáhnout přímého 

bodu a znesnadnit soupeři jednoduchý útok (Haník, 2014). 

Abychom dosáhli kvalitního podání, musíme se maximálně soustředit na jeho provedení. 

Mezi faktory úspěšného podání v plážovém volejbalu řádíme razanci (rotace), rychlost, 

umístění míče do pole soupeře, dráhu letu míče, povětrnostní a klimatické podmínky. 

Obecně platí, že podání plní úkoly útoku, jak přímých, tak nepřímých bodů. Přímé body 

se mohou získat rovnou z podání, kdy soupeř nedokáže přihrát nebo se přihrávka natolik 

nepovede, že nedojde k nahrávce. Nepřímé body podávající družstvo dostane tehdy, když 

dojde ke špatné přihrávce i nahrávce a míč je přes síť odbit tak jednoduše, že podávající 

družstvo má výhodu a dokáže útok zakončit bodem (Kaplan, Džavoronok, 2001). 

Podání se odjakživa dělilo na spodní a horní. S postupem vývoje plážového volejbalu a 

techniky více či méně náročné rozlišujeme provedení podání (Kaplan, Džavoronok, 

2001): 

a) čelné plachtící podání z místa, 

b) čelné plachtící podání z výskoku,  

c) vrchní podání čelné smečované (tenisové) z místa, 

d) vrchní podání čelné smečované (tenisové) z výskoku, 

e) spodní podání v čelném postavení, 

f) spodní podání „skyball“ v bočném postoji (rotované nebo plachtící).  
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Čelné plachtící podání z místa 

Tento druh podání je nejrozšířenější ve všech kategoriích i výkonnostních skupinách. 

Cílem plachtícího podání je udeřit míč dlaní tak, aby se ve vzduchu nerotoval (plachtil). 

Čím přesněji míč trefíme, tím jeho dráha bude pro soupeře více nevyzpytatelná (Vlček, 

2012). 

Hráč se postaví 1-3 m za koncovou čarou. Chodidla jsou od sebe na šířku ramen s levou 

nohou o délce jedné stopy před nohou pravou. Kolena jsou mírně pokrčena a chodidlo 

pravé nohy je vytočeno vně (45°). V přípravné fázi (před nadhozem) by měla být váha 

nerovnoměrně rozmístěna na obě nohy, tedy většina na zadní noze (pravé). Hráč drží míč 

před tělem a stojí čelem na síť. S vykročením levé nohy, levá ruka nadhazuje šikmo vpřed 

míč, který opouští ruku ve výši ramen. Výška nadhozu by měla být 60–90 cm nad hlavou, 

ale je velmi individuální. Rotace míče není potřebná. Pravá ruka se volně napřahuje vzad 

stranou s loktem nad i za ramenem a má přibližně pravý úhel v loketním kloubu. Většina 

váhy těla se přenese na levou (přední nohu), trup se natáčí a pravá ruka provede krouživý 

pohyb kolem ramene. S úderem se pravá paže propíná a mírně před pravým ramenem, 

v co největší výšce udeřuje míč, levá ruka po nadhozu padá k levému stehnu. Pohyb paže 

je prudký a v okamžiku odbití se zabrzdí a nepokračuje pohybem zápěstí (Kaplan, 

Džavoronok, 2001). 

Chyby, které se nejčastěji vyskytují (Kaplan, Džavoronok): 

a) špatný nadhoz (mimo vertikální osu), 

b) úder do míče mimo střed, 

c) špatný pohyb ruky (nepohybuje se přímočaře), 

d) pohyb paže pokračuje pohybem zápěstí (bez zabrzdění). 

Nácvik plachtícího podání ze stoje (Haník, 2014): 

• Dva hráči stojí těsně u sítě a opakovaně si vyměňují míč přes síť. Po správném 

technickém odbití mohou udělat krok dozadu, až se dostanou na zadní čáru. Páska 

sítě ukazuje dráhu letu. 

• Plachtící podání na cíl – kdo se netrefí do vymezeného prostoru, cvičí. 

• Plachtící podání na cíl formou soutěže. 
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• Hráči jsou rozmístěny na zadní čáře a postupně podávají. Po 10 správně technicky 

provedených podání se posunují směrem doleva, aby každý podával z různého 

místa. 

Čelné plachtící podání z výskoku 

Toto podání řadíme k technicky náročnějším druhům podání. Musíme zde sladit rozběh, 

odraz a výskok, nadhoz, přesnost a velikost razance, kterou míč odbijeme. Čelné plachtící 

podání z výskoku je velmi podobné plachtícímu podání z místa. Jediný rozdíl je ve výšce, 

kde se odbíjí míč. Proto je podání razantnější a míč padá rychleji dolů (Vlček, 2012). 

Hráč stojí asi 3 m za koncovou čárou. Rozběh začíná z postavení, kdy je pravá noha 

vpřed, následuje dlouhý krok levou nohou, poté z levé nohy naskočení na obě, z nichž se 

odráží k výskoku. Postavení chodidel před samotným odrazem je stejný jako u 

plachtícího podání z místa, tedy levá noha je o půl stopy před pravou. Délka rozběhu je 

velmi individuální. Malé děti začínají blíže k síti, výkonnostní hráči i v polovině hřiště. 

Během druhého kroku rozběhu, hráč nadhazuje míč před sebe tak vysoko, aby ho mohl 

udeřit v co nejvyšším bodu výskoku. Míč se odbíjí otevřenou dlaní nebo špetkou. Toto 

podání začínáme trénovat až po dokonalém zvládnutí plachtícího podání z místa (Kaplan, 

Džavoronok, 2001). 

Nácvik plachtícího podání z výskoku (Haník, 2014): 

• používáme obdobná cvičení jako u nácviku plachtícího podání ze stoje, 

• trénovat rozběh bez míče, následně s míčem, 

• nadhození míče z místa a později z rozběhu, 

• podání do vymezeného místa. 

Vrchní podání čelné smečované (tenisové) z místa 

Tento typ podání se v plážovém volejbalu využívá nejméně. Hrají ho především 

začínající hráči. Samozřejmě je velmi důležité správné technické provedení, aby se mohlo 

plynule přejít k smečovanému podání z výskoku. Technikou se tento druh podání příliš 

neliší útočnými údery (lob, smeč a drajv). 

Nadhoz balonu je velmi individuální. Hráč si nadhazuje míč jednou nebo oběma rukama 

asi do 1 m nad pravé rameno. Postavení chodidel je stejné jako u plachtícího podání. Po 
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opuštění míče z ruky přenášíme váhu na zadní nohu (pravou) a s mírnou rotací zakláníme 

trup. Při nápřahu skrčí hráč pravou ruku v lokti a vzpažuje ji vzad. Loket se snažíme dát 

co nejvýš. Pohyb začíná ze zadní pokrčené nohy, na které máme váhu, pokračuje přes 

rotaci v kyčli, následně se trup narovnává, mírně předklání a paže rotačním pohybem 

švihá vpřed a zasahuje míč pod střed. Rotaci míče způsobuje to, že nejprve dlaň udeří míč 

ve spodní části a poté přechází na horní část míče. S úderem do míče se pohybuje zadní 

noha vpřed (Kaplan, Džavoronok, 2001). 

Chyby, které se nejčastěji vyskytují (Kaplan, Džavoronok, 2001): 

• špatný základní postoj, 

• příliš uvolněné zápěstí a dlaň, 

• nadhoz míče mimo vertikální osu (vzad, nízko, vpřed), 

• dotyk míče okrajovou částí dlaně. 

Nácvik vrchního smečovaného podání z místa (Haník, 2014): 

• trénování nápřahu bez míče, s míčem, 

• hráči stojí naproti sobě přes síť, snaží se správně technicky provést horní 

smečované podání, když se jim povede, posunou se o krok dozadu, 

• rotované podání na cíl formou soutěže, 

• rotované podání na cíl – kdo se netrefí do vymezeného prostoru, cvičí. 

Vrchní podání čelné smečované (tenisové) z výskoku 

Tento druh servisu se nejčastěji používá v mužském šestkovém i plážovém volejbalu. Je 

velmi koordinačně i technicky náročnější než plachtící servis, proto se nejčastěji vidí u 

výkonnostních hráčů. Cílem je udeřit míč co nejvýše ve správném čase, dát mu co největší 

razanci a rotaci, a správně umístit (Vlček, 2012). 

Hráč si nadhazuje míč jednou nebo oběma rukama. Již před rozběhem se snaží mít těžiště 

níže, to zacílíme malým náklonem trupu včetně pánve vpřed. Rozběh je stejný jako u 

plachtícího podání z výskoku, ale je výrazněji časově prodloužena letová fáze, kvůli které 

můžeme u hráčů vidět doskočení až do hřiště. Úder do míče je stejný jako v čelném 

smečovaném podání z místa. Jakmile zvládnou hráči smečované podání z výskoku, 
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mohou přidávat pravou nebo levou rotaci míče. Takto rotovaný míč se hůře přihrává 

(Kaplan, Džavoronok, 2001). 

Nácvik vrchního smečovaného podání z výskoku (Haník, 2014): 

• trénování rozběhu bez míče, s míčem, 

• zvyšování razance úderu, 

• smečované podání s různou výškou nadhozu, 

• smečované podání s různým směrem nadhozu, 

• smečované podání na cíl. 

Spodní podání v čelném postavení 

Tento typ podání nejčastěji hrají začátečníci. Je nejjednodušší a často se také používá 

v rekreačním plážovém volejbale. Při základním postavením je levá noha mírně 

předsunutá a chodidla jsou od sebe na šíři ramen. Chodidlo levé nohy by mělo směřovat 

k cíli podání. Hmotnost těla je rozložena na obě nohy, kolena jsou pokrčena a trup mírně 

předkloněn. Hráč drží míč v levé ruce, která je šikmo vpravo před tělem v rovině pohybu 

úderové pravé ruky. Před úderem musí hráč míč nadhodit. Odbití je provedeno pravou 

paží a míč je zasažen patkou dlaní šikmo zdola. Prsty máme buď rozevřené (vytvarované 

podle míče) nebo pokrčené směrem k dlani. Při úderu přenášíme váhu na levou nohu, což 

nám pomáhá k lepšímu vedení míče (Císař, 2005). 

Nácvik spodního podání v čelném postavení (Císař, 2005): 

• Hráči stojí naproti sobě ve dvojici a každý provádí podání přes síť. Jakmile 3x 

úspěšně přehraje síť, posune se o jeden krok směrem od sítě. 

• Podání na cíl (kužele, lavička). 

Spodní podání „skyball“ v bočném postoji 

Je jedním z druhů spodního podání. Cílem je, aby míč letěl tak vysoko, jak to umožňují 

hráčovy dovednosti. Nejčastěji se používá za větrného nebo slunečného počasí, kde nám 

vítr pomůže změnit letovou dráhu míče (Vlček, 2012). 

Spodní podání „skyball“ můžeme rozdělit na dva typy: plachtící a rotované. Základní 

postavení je u obou stejné. Nohy jsou pokrčené, míč držíme v levé ruce na úrovni boků a 

pravá ruka je blízko koncové čáry. Při nadhozu pravá ruka provádí nápřah směrem vzad, 
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míč je nadhozen a nohy vykonávají pružný pohyb. V momentě úderu postupně 

natahujeme nohy, míč odbíjíme ve výši boků a tělo se vzpřimuje. Při rotovaném podání 

zasahujeme míč špetkou do jeho pravé poloviny, tím nám vznikne požadovaná rotace. Při 

hraní plachtícího „skyballu“ odbíjíme míč špetkou zdola na střed (Kaplan, Džavoronok, 

2001). 

Chyby, které se nejčastěji vyskytují (Kaplan, Džavoronok, 2001): 

• nevyvážená stabilita postoje, 

• špatný nadhoz míče (vysoký, do stran), 

• nezpevněné zápěstí. 

Nácvik spodního podání „skyball“ v bočném postoji (Kaplan, Džavoronok, 2001): 

• hráči jsou ve dvojici a stojí proti sobě, odbíjejí správnou technikou míč, 

• podání přes síť na kratší vzdálenost, 

• podání přes síť za koncovou čárou, 

• podání umístěné do zadní a přední poloviny. 

4.1.2 Přihrávka 

Přihrávka je první odbití míče letícího po útočném úderu nebo po lehkém přihraném míči 

od soupeře. Jedná se tedy o herní činnost, která je jedním z předpokladů k přípravě 

útočného úderu. Význam přihrávky spočívá v účelném a přesném provedením 

umožňujícího zahájení složitých útočných kombinací (Buchtel, 2005). 

V plážovém volejbale je každý pohyb fyzicky náročný, a proto musí být přihrávka 

provedena co nejtechničtěji a míč by po ní měl směřovat co nejpřesněji do míst, ze kterého 

se spoluhráči nejlépe nahrává. Pokud dojde ke špatné přihrávce, spoluhráč hůře nahrává 

a útok není razantní (Kaplan, Džavoronok, 2001). 

Ideální místo pro přihrávku je velmi individuální, ale doporučuje se přihrávat před sebe 

pod malým úhlem do volného prostoru před nabíhajícího spoluhráče. Podle statistik je 

použito odbití obouruč spodem (98 %) a jen minimální počet odbití obouruč nebo 

jednoruč vrchem. Důvodem tohoto poměru jsou pravidla plážového volejbalu, která 

umožnují přihrávat obouruč vrchem, ale jen v případě, jde-li míč shora dolů, a přitom se 

nedotkne vlastního bloku (Kaplan, Džavoronok, 2001). 
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Přihrávat můžeme několika druhy: 

• obouruč spodem (bagr), 

• obouruč vrchem (tzv. kaplička), 

• obouruč vrchem (prsty), 

• jednoruč vrchem (tzv. dráp) - po rychlém odstoupení od sítě, při lobovaném míči. 

Přihrávka obouruč spodem (bagr) 

Přihrávka obouruč spodem je odborný název pro odbití bagrem. Odbití bagrem je 

základním odbitím při přihrávce, nahrávce, vybírání a vykrývání. Hráč stojí ve středním 

nebo nízkém střehovém postoji. Nohy jsou rozkročeny o něco více, než je šířka ramen. 

Kolena jsou pokrčena a předsunuta před špičky, což má za následek přenesení váhy vpřed. 

Trup je mírně předkloněný, paže jsou pokrčeny ve výši pasu, lokty mírně od těla 

s dlaněmi dovnitř. Hlava je zvednutá a oči neustále sledují míč (Haník, 2014). 

Před vlastním odbitím míče se paže v loktech napínají a spojují před tělem tak, aby byla 

předloktí co nejblíže u sebe. Ramena se tlačí dopředu, což má za následek propadlý 

hrudník. Míč dopadá na napnuté paže asi 5 cm nad zápěstím. Ruce můžeme spojit 

několika způsoby. Prvním a také nejvíce používaným způsobem je spojení s dlaněmi přes 

sebe. Prsty se položí kolmo přes sebe, jedna ruka je hřbetem na druhé, a palce jsou těsně 

vedle sebe položené shora na prsty. Konce dlaní se dotýkají a jsou mírně přitlačovány. 

Druhý způsob je spojení s překříženými prsty. Dlaně se přiloží k sobě, prsty se vzájemně 

propletou a palce jsou vedle sebe. Hrany dlaní se k sobě přitlačují. Poslední způsob 

spojení přihrávky obouruč spodem je s přitisknutými prsty. Jednu ruku stiskneme v pěst, 

kterou vložíme do dlaně druhé ruky. Palce se rovnoběžně dotýkají (Kaplan, Džavoronok, 

2001). 

Samotný pohyb při přihrávce začíná napínáním nohou přes kolena, kyčle, ramena a končí 

u paží. Při prudce letícím míči je pohyb minimální, přičemž u velmi pomalého letu míče 

má velký podíl. Ve většině případů se musí hráč pohybovat směrem k míči. Používá 

k tomu různé úkroky, běh nebo překroky. Kroky jsou krátké, svižné a hmotnost je stále 

na přední časti chodidel. Přihrávající nastavuje paže v různém úhlu, který zapříčiní změnu 

směru k cíli. Prvním druhem je otočení ramen vpravo nebo vlevo, s natočením plochy 

odbití k cíli. Dále můžeme použít nejjednodušší způsob, a to postavení čelně k síti a odbití 
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míče před sebe. Jako poslední způsob, který uvádí ve své knize Kaplan je snížení pravého 

nebo levého ramene a nastavení plochy odbití do strany (Kaplan, Džavoronok, 2001). 

Nácvik přihrávky obouruč spodem (Kaplan, Džavoronok, 2001): 

• Hráč přihrává k síti a spoluhráč míč chytá. 

• Přihrávající hráč sedí na zemi, po nadhozu podávajícího hráče se zvedá do střehu 

a přihrává. Spoluhráč zatím míč chytá. 

• Přihrávající hráč stojí u sítě, po nadhozu se přemístí do základního postavení a 

přihrává. 

• Několik hráčů postupně podává přes síť na dvojici, která přihrává nejprve nad 

sebe a následně na podávajícího. Dále přihrává k síti na nahrávače, který míč 

chytá a vrací podávajícímu. 

• Průpravná hra „bagrovaná“. 

Přihrávka obouruč vrchem (tzv. kaplička) 

V plážovém volejbale máme dva způsoby přihrávky obouruč vrchem. Přihrávka obouruč 

vrchem prsty je velmi přísně posuzována rozhodčími. Hráč musí míč odbíjet nad hlavou 

jen tehdy, kdy letí po útoku shora dolů, a přitom se nedotkne vlastního bloku. Proto se 

vymyslel druhý způsob odbití míče obouruč vrchem, který se nazývá tzv. „kaplička“. 

Hráč stojí ve středním nebo nízkém střehovém postoji. Nohy jsou rozkročeny o něco více 

než je šířka ramen s jednou nohou mírně vepředu. Trup je mírně předkloněn a těžiště je 

posunuto vpřed. Paže jsou volně spuštěné, pokrčené v loktech s dlaněmi vpřed. Před 

vlastním odbitím míče, zvedá paže a v mírném ohnutí spojuje dlaně a prsty. Spojení rukou 

je velmi snadné. Jednu ruku stiskneme v pěst, kterou vložíme do dlaně. Palce se buď 

souběžně dotýkají, nebo jsou překřížené. Míč je odbíjen hranami dlaní nad úrovní hlavy, 

pohybem předloktí vpřed. Po odbití je trup vzpřímený (Kaplan, Džavoronok, 2001). 

Kaplička je úder, který volíme nejčastěji při vybírání míče, letící od soupeře zadarmo, 

nebo při nouzové přihrávce. Nejméně se tento úder používá při nahrávce a útoku, protože 

je velmi nepřesný. V útoku používají kapličku často malé děti, které z fyziologických 

důvodů a kvůli síle nedokáží přehrát míč dlaní (lobem) (Vlček, 2013).  



20 

 

Nácvik přihrávky obouruč vrchem (Kaplan, Džavoronok, 2001): 

Hráč odbíjí lobovaný míč kapličkou: 

• Trenér nadhazuje přes síť vysoké dlouhé míče. Hráč, který přihrává odbíjí 

kapličkou. 

• Trenér lobuje na zadní lajnu. Hráč stojí u sítě a po nadhozu odstupuje do 

správného postavení a přihrává kapličkou. 

Přihrávka jednoruč vrchem (tzv. orel, dráp) 

Tento způsob přihrávky se používá v nouzových situacích, kdy hráč nestíhá správně 

odstoupit a přihrát obouruč spodem nebo vrchem. Přihrávka se nejčastěji hraje na zemi 

nebo ve výskoku. Úder se hraje plochou prostředních článků dvou prstů (ukazovák a 

prostředník). Ruka je natažená a v momentě úderu zpevněná. V závislosti na razanci 

odbití, kterou chceme do úderu vložit, vychází pohyb z ramene na krátkou vzdálenost, na 

delší vychází z loktu, nebo jen nastavíme plochu, když je energie letu míče dostatečná 

(Kaplan, Džavoronok, 2001). 

4.1.3 Nahrávka 

Nahrávka je přesné odbití míče letícího od spoluhráče. Je pouze druhým odbitím míče 

v poli s cílem připravit nejlepší podmínky pro útočný úder, počítáme ji za nepřímý útok. 

Oproti přihrávce je snadnější, protože následuje rovnou po zpracovaném míči (Kobrle, 

1974). 

Kvalita nahrávky se z herních činností jednotlivce na herním výkonu podílí cca 20 %. 

V plážovém volejbale se objevují dva základní druhy nahrávky. První, jak všichni známe 

z šestkového volejbalu, je nahrávka obouruč vrchem, která se podle Kaplana používá v 

Evropě z 65 % a americká družstva jen ze 45 %.  Druhý způsob, který se často vyskytuje 

je nahrávka obouruč spodem. V poslední době tento způsob nahrávky preferují především 

ženy. Více než polovina nahrávek se hraje ve stoje, ale používají se i z nestandartních 

poloh a pozic jako např. v kleku, v sedu, v pádu apod. Hráči plážového volejbalu se musí 

naučit oba druhy nahrávky, protože zde neexistuje specialista nahrávač, jak je obvyklé v 

šestkovém volejbale (Kaplan, Džavoronok, 2001).  
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Nahrávka obouruč prsty vrchem 

Tento způsob nahrávky se řadí v plážovém volejbale jednoznačně k jedné z technicky 

nejnáročnějších herních činností. Provedení je velmi náročné v souladu s pravidly. 

Prvním pravidlem je, že míč se hraje nad hlavou a pouští se jedním směrem 

z neobličejové zóny do vzpažení, kde míč ruce při odbití opouští. Dále nesmí být míč 

tažen a odbíjen dvojím úderem neboli „dvoják“, což se pokládá za nečistý úder. Kvůli 

přísným pravidlům se spousta hráčů rozhodne nahrávat jen obouruč spodem (Vlček, 

2012). 

Nejdůležitější je správné postavení pod míčem s rameny natočenými kolmo směrem ke 

spoluhráči, aby mohl bez problému nahrát před sebe nebo za sebe. Chodidla jsou na šíři 

ramen s jednou nohou mírně vpřed. Nohy jsou pokrčené a hmotnost těla spočívá na 

předních částech chodidel. Trup je mírně předkloněn. Paže jsou připravené na odbití míče 

v základní pozici. Lokty jsou mírně nad úrovní ramen a svírají 90°. Prsty jsou roztažené 

a s palci vytvářejí tzv. košíček. Míče se dotýkají pouze palce a prsty, nikoliv dlaně. Při 

odbití pohyb vychází ze zadní nohy přes napínání kolen, kyčlí, natahování paží až 

k zápěstí a prsty. Při nahrávce na větší vzdálenost musí hráč pokrčit více kolena a lokty, 

aby vyvinul větší energii (Kaplan, Džavoronok, 2001). 

Chyby, které se nejčastěji vyskytují (Haník, 2014): 

• příliš široká poloha loktů, 

• nesymetrické zapojení obou paží, 

• špatný postoj, 

• rozpažení nebo překřížení paží po odbití. 

Nácvik nahrávky obouruč vrchem (Kaplan, Džavoronok, 2001): 

• hráč odbíjí nad sebe a druhé odbití provádí z nízkého střehu, 

• první odbití před sebe a hráč po rychlých krocích vpřed odbíjí spoluhráči, 

• jeden hráč 5krát podává, druhý 5krát přihrává, třetí stojí pod sítí a nahrává. 

Přihrávající míč chytá, později může útočit.  
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Nahrávka obouruč spodem (bagrem) 

Je pro většinu plážových volejbalistů snadnější než nahrávka prsty. Důvodem, jak již bylo 

zmíněno, jsou poměrně přísná pravidly. Dalším důvodem, proč si vybírají hráči nahrávku 

bagrem, je velmi logická. Na přesun do místa nahrávky mají více času, protože ji hrají o 

cca 1 metr níže vůči zemi. Často se také vyskytuje po nepřesné přihrávce např. do sítě, 

kde se hráč musí včas přesunout k síti, nejlépe bokem vůči ní tak, aby mohl vrátit míč 

zpět do pole (Vlček, 2012). 

Nácvik a chyby, které se nejčastěji vyskytují jsou podobné jako u nahrávky obouruč 

vrchem. 

4.1.4 Útočný úder 

Útočný úder je každé odbití míče, provedené během rozehry, do pole soupeře. Provádí se 

nejčastěji ve výskoku, úderem jednoruč, s cílem překazit soupeři další udržení míče ve 

hře. Pohybová činnost útočného úderu se skládá z několika fází: rozběh, odraz, let , 

nápřah, úder a dopad (Haník, 2014). 

Rozběh 

Rozběh je vlastně tříkroková variace, která začíná z tzv. výchozího postavení. Nejčastější 

výchozí postoj je uvolněný, s pravou nohou vpřed, lehkým předklonem a s pažemi lehce 

vpřed. První krok je zahájen levou nohou, která určuje směr. Při vysokých nahrávkách 

bývá pomalejší, a naopak. Po něm následuje prodloužený brzdící krok pravou nohou, 

veden přes plochu chodidla. V průběhu kroku tempo rozběhu narůstá. Důležitá je 

koordinace pravé nohy a zašvihující paže. Trup se automaticky začne předklánět. Třetí 

krok (dokrok) dokončuje rozběh. Dostává levou nohu před pravou a natáčí levé rameno 

k síti. Paže se začínají pohybovat ze zapažení směrem vpřed a trup se začíná narovnávat. 

Kroky by měly být plynulé v určitém rytmu (Haník, 20014). 

Odraz 

Odraz začíná ihned po dokončení třetího kroku. Hráč se ze špiček odráží snožmo 

vertikálně vzhůru, aby se dostal pod letící míč. Při odrazu obě paže švihají vpřed a vzhůru 

a jsou mírně pokrčené v loktech. Důležitým faktorem při odrazu je rovnováha (Kaplan, 

Džavoronok, 2001). 
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Let a nápřah 

V letové fázi se pravé (úderové) rameno vzdaluje od sítě a boky směřují šikmo k síti. 

Pohyb paží pokračuje až do úrovně hlavy, kde se levá (neúderová) paže otáčí předloktí 

vzhůru a pravá pohybuje vzad s loktem nad úrovní ramene. Paže je ohnutá v lokti a 

předloktí je téměř vodorovné. Správný nápřah může připomínat polohu lukostřelce. 

(Kaplan, Džavoronok, 2001). 

Úder 

Ze správného nápřahu začíná úder zvednutím předloktí mírně nahoru, tím se loket dostává 

dopředu a nahoru. Ruka se dotýká míče nad pravým ramenem a mírně před ním. Paže se 

vytahuje směrem nahoru, aby se ruka dostala při úderu co nejvýše. Následně se levá paže 

dostává dolů a napomáhá udržovat rovnováhu těla. Směr letu míče dolů zajistí pohyb 

zápěstí (Haník, 2014). 

Dopad 

K dopadu dochází po odbití míče. V písku je měkký a tlumený na obě nohy. Díky 

ohnutím v kotnících, kolenou a kyčlích se utlumí pohybová energie pádu těla (Haník, 

2014). 

Varianty útočného úderu 

Útočný úder můžeme umisťovat do různých směrů v poli soupeře. Nejzákladnějšími 

směry jsou: dlouhá a krátká lajna, dlouhá diagonála, kat (krátká diagonála) a střed. 

• Smeč 

Nejčastější a nejprudší úder vrcholových plážových volejbalistů v mužské 

kategorii. Provádí se špetkou nebo otevřenou rukou. Míč je odbit na vrchní části 

směřující shora dolů. Pohyb zápěstí určuje vrchní rotaci, která je specifická pro 

smečování přes bloky a pro ostrou diagonálu (Kaplan, Džavoronok, 2001). 

Hráč v plážovém volejbalu útočí pouze proti jednobloku, takže má více prostoru 

kam útok směřovat. Nejčastěji směřuje smeč po lajně, na střed hřiště, do dlouhé a 

ostré diagonály. Smečař musí klást velký důraz na rotaci a razanci odbitého míče, 

pokud obejde blok, ve hřišti je stále druhý hráč (polař), který dokáže míč správně 

vybrat a následně zaútočit (Vlček, 2012). 
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• Drajv 

Drajv se od smeče liší pouze razancí a rotací z důvodu rozdílného švihu paže a 

pohybu zápěstí. Míč se zasahuje zezadu pod svůj střed a let připomíná přímku. 

Tento typ úderu se nejčastěji používá při špatně postaveném bloku či 

dezorientované obraně soupeře. Míč se nejčastěji umísťuje do zadní části 

soupeřova pole (Kaplan. Džavoronok, 2001). 

• Lob 

Základní útočný úder, který by měl ovládat každý hráč. Lob se dá charakterizovat 

jako pomalu letící míč. Nejdůležitější roli hraje zápěstí, které uděluje silnější 

rotaci. Míč je udeřen zezadu zdola a dráha letu míče po úderu je obloukovitá. Švih 

paže je zpomalen na minimum.  Míč zpravidla překonává blok a směřuje do zadní 

části soupeřova pole (Haník, 2014). 

• Dráp / kobra  

Dráp je velmi jednoduchý a oblíbený útočný úder. Technika provedení byla 

popsána v kapitole Přihrávka jednoruč vrchem. Míč se zasahuje zezadu pod svůj 

střed a je odbit plochou prostředních článků dvou prstů (ukazovák a prostředník). 

Úder je prováděn pohybem zápěstí, určující délku a směr letu míče (Kaplan, 

Džavoronok, 2001). 

Chyby, které se nejčastěji vyskytují (Haník, 2014): 

• rozběh je málo dynamický, příliš dlouhý, není plynulý, 

• špatný odhad místa a moment odrazu, 

• odraz málo výbušný, pomalý a je prováděn šikmo vpřed, 

• nevýrazný zášvih paží před odrazem, 

• úder s pokrčenou paží, 

• hráč dopadá na napnuté nohy v kolenou. 

Nácvik útočného úderu (Kaplan, Džavoronok, 2001): 

• Údery míče o zem uvolněnou rukou v zápěstí. Paže téměř natažena. 

• Po vlastním nadhozu hráč odbijí míč šikmo dolů ke stěně. 

• Hráč po nadhozu míče druhým hráčem odbíjí šikmo ke stěně. Nejprve z místa a 

později z výskoku. 
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• Nácvik útočného rozběhu a odrazu. Dbát na zášvih paží. 

• Hráč po nadhozu míče, druhým hráčem, útočí lobem do lajny, následně do 

diagonály. 

• Hráč po nahrávce odbijí míč lobem do lajny, následně do diagonály. 

• Stejné cvičení jako předchozí dvě. Nejprve útočný úder drajv, poté smeč. 
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5 Baterie volejbalových cvičení 

V roce 2011 napsala Kristina Hamouzová diplomovou práci na téma Trénink technicko-

taktické stránky hráčů volejbalu v kategoriích mládeže. Cílem její práce bylo vytvořit 

baterii cvičení pro trénink technicko-taktické stránky herních činností jednotlivce a 

porovnat výsledky před a po tříměsíčním tréninku. 

Herní činnosti jednotlivce testovala postupně jako při hře, tedy podání, přihrávka, 

nahrávka, útočný úder a blokování. Podání testovala pomocí dvou testů. Cílem prvního 

testu bylo zjistit schopnost hráče, zda zvládne podávat z jednoho místa jak míč po lajně 

do zadního rohu, tak po diagonále. Ve druhém testu se zaměřila na podání do předních a 

zadních zón. Přihrávku také testovala pomocí dvou testů. Cílem prvního testu bylo zjistit 

schopnost zadního hráče přijmout míč letící od soupeře z podání na nahrávače stojícího 

v zóně 2, nebo do vymezeného prostoru v zóně 2 a části zóny 3. Druhý test byl zaměřený 

na totéž, jen letěl míč od soupeře z útočného úderu. Nahrávku testovala pomocí dvou 

testů. V prvním testu se zaměřila na nahrávku obouruč vrchem před sebe a ve druhém 

testu na nahrávku obouruč vrchem za sebe. Útočný úder testovala pomocí tří testů. Cílem 

prvního testu bylo zjistit schopnost hráče, zda dokáže smečovat po nahrávce z hlavního 

kůlu po lajně s přítomností blokaře, který blokuje diagonálu. Ve druhém testu se zaměřila 

na smečování po nahrávce z hlavního kůlu po diagonále s přítomností blokaře, který 

blokuje lajnu. Cílem posledního testu bylo zjistit, zda hráč dokáže smečovat po nahrávce 

z metru ze středu po diagonále s přítomností blokaře, který blokuje lajnu. Blokování 

testovala pomocí jednoho testu, který byl zaměřený na odhad směru smeče od soupeře a 

zablokovat míč (Hamouzová, 2011) 

Jako metodu pro zjišťování kvality vybraných herních činností jednotlivce využila 

bodovací škálu (Hamouzová, 2011): 

• 2 body: udělila za perfektní provedení daného úkolu 

• 1 bod: udělila za provedení takové, které nebylo dokonalé, ale nezajistilo by 

soupeři přímý bod 

• 0 bodů: za chybné provedení 
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6 Výzkumné otázky 

VO1: Lze realizovat testování celé výzkumné skupiny (15 hráčů) v průběhu tréninkové 

jednotky (90 minut)? 

 

VO2: Jaký bodový interval bude zahrnovat celkové bodové skóre jednotlivců naší 

výzkumné skupiny mírně pokročilí – bodový součet nejhoršího a nejlepšího hráče? 

 

VO3: Který test byl bodově nejméně hodnocený – byl skutečné nejtěžší? 

 

VO4: Jaká byla komparace celkového vyhodnocení testování mezi muži a ženami? 
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7 Metodika 

7.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Pro splnění úkolů v bakalářské práci byla zvolena skupina mírně pokročilí, která trénuje 

3x týdně. Skupinu tvoří 9 dívek a 6 chlapců ve věku 14–17 let. Tito hráči hrají plážový 

volejbal v rozmezí 2–5 let v klubu Just sport and fun (Beach service). Testování probíhalo 

na podzim roku 2018 v nafukovací hale ve sportovním areálu Gutovka, kde hráči trénují. 

7.2 Realizace testování 

Na základě prostudované literatury byla modifikována baterie cvičení vybraných herních 

činností jednotlivce z šestkového volejbalu a upravena na testy vybraných herních 

činností jednotlivce pro plážový volejbal, které byly zkonzultovány s profesionálním 

trenérem plážového volejbalu. Ze všech herních činností byla vybrána čtyři základní: 

A. Podání – první test: krátké/dlouhé podání, druhý test: podání do určitého směru. 

B. Přihrávka – první test: přihrávka z podání, druhý test: přihrávka z útočného úderu. 

C. Nahrávka – obouruč spodem do vyznačeného prostoru. 

D. Útočný úder – první test: lob, druhý test: drajv, třetí test: dráp/kobra. 

Pořadí testů bylo zvoleno jako při herní výměně – podání, přihrávka, nahrávka a útočný 

úder. Na základě pilotního výzkumu byli vybráni čtyři hráči, na kterých se ověřovala 

funkčnost všech testů. 

Před začátkem testováním byli zapsáni všichni hráči (A – dívky, B – chlapci), kteří byli 

následně seznámeni s průběhem modifikované testové baterie. Byla zvolena forma 

skupinového testování. Prvním krokem bylo rozcvičení testované skupiny, aby případně 

nedošlo ke zranění. Před každým testem byl hráčům vysvětlen průběh daného testu. 

Hráči byli rozděleni do 5 skupiny po třech (3 skupiny dívek a 2 skupiny chlapců). Nejprve 

se testovaly dívky s výškou sítě 224 cm, následně chlapci s výškou sítě 243 cm. Testovala 

se postupně každá skupina. Začínalo se podáním, a jakmile byli všichni hráči otestováni, 

přešlo se na další vybranou herní činnost. Ti, kteří zrovna nebyli testováni, měli různé 

úkoly: vyhodit míč před sebe, udělat kotoul vpřed a odehrát ve stoji obouruč spodem 

(bagrem) nad sebe (5x za sebou). 



29 

 

Značkový klíč k obrázkům (Kaplan, Džavoronok, 2006): 

Grafické značení 

 hráč 

 hráč s míčem 

 hráč po přemístění 

 pomocník 

 pohyb hráče 

 let míče 

7.3 Metody 

Jako metodu pro zjišťování kvality vybraných herních činností jednotlivce byla využita 

bodovací škála (u jednotlivých testů je bodovací škála popsána blíže): 

• 3 body – za výborné provedení v souladu s pravidly, 

• 2 body – za nedokonalé provedení, které by soupeři nezajistilo bod, v souladu 

s pravidly, 

• 1 bod – za špatné provedení, které by soupeři zajistilo bod, v souladu s pravidly, 

• 0 bodu – za chybné provedení. 

7.3.1 Testy 

A. Podání 

V každém testu se střídá podání: 

a) spodní podání (5 pokusů) - max. 15 bodů, 

b) čelné plachtící podání z místa (5 pokusů) - max. 15 bodů, 

c) vrchní podání čelné smečované z místa (5 pokusů) - max 15 bodů. 

Test A1 

Pomůcky: síť (muži 243 cm / ženy 224 cm), kužele na ohraničení daného prostoru, 

beachvolejbalový míč (Gala). 
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Cíl: zjistit, jak daný hráč ovládá své podání. 

Činnost hráče: hráč stojí v zóně na podání a má 5 pokusů na podání. Trenér určuje, 

do jakého vymezeného prostoru bude hráč směřovat podání (krátké, dlouhé). 

Krátké podání směřuje do první poloviny kurtu, dlouhé podání do druhé poloviny 

kurtu. Testovaný hráč může získat maximálně 15 bodů. 

Bodovací škála: 

• 3 body – zásah do vymezeného prostoru (krátké/dlouhé podání), správně 

technicky provedené v souladu s pravidly, 

• 2 body – zásah do jiné části prostoru, správně technicky provedené 

v souladu s pravidly, 

• 1 bod – zásah do vymezeného prostoru či jiné části prostoru, špatně 

technicky provedené, 

• 0 bodu – nezdařené podání. 

Maximální počet bodů: za celý test může testovaný hráč získat maximálně 45 

bodů.  

 

Test A2 

Pomůcky: síť (muži 243 cm / ženy 224 cm), kužele na ohraničení daného prostoru, 

beachvolejbalový míč (Gala). 

 

Obrázek 1 - schéma 1. test podání 
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Cíl: zjistit, jak daný hráč ovládá své podání. 

Činnost hráče: hráč stojí v zóně podání na pravé nebo levé straně a má 5 pokusů 

na podání. Trenér určuje, do jakého vymezené prostoru bude hráč směřovat 

podání (lajna, střed, diagonála). Každý směr se musí po jednom odbití změnit. 

Bodovací škála: 

• 3 body – zásah do vymezeného prostoru (lajna/střed/diagonála), správně 

technicky provedené v souladu s pravidly, 

• 2 body – zásah do jiné části prostoru, správně technicky provedené 

v souladu s pravidly, 

• 1 bod – zásah do vymezeného prostoru či jiné části prostoru, špatně 

technicky provedené, 

• 0 bodu – nezdařené podání. 

Maximální počet bodů: za celý test může testovaný hráč získat maximálně 45 

bodů. 

 

B. Přihrávka 

Test B1 

Pomůcky: síť (muži 243 cm / ženy 224 cm), beachvolejbalový míč (Gala). 

Cíl: zjistit, jak přesně umí hráč přihrát míč z podání. 

Obrázek 2 – schéma 2. test podání 
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Činnost hráče: hráč se postaví do střehového postoje na přihrávku. Na první 

podání stojí na hlavním kůlu (levá strana), na druhé podání stojí na pravé straně 

kurtu a přihrává co nejpřesněji míče od pomocníka. Hráč provádí 10 přihrávek, 

tzn. 5 přihrávek z každé strany. 

Funkce pomocníka: pomocník stojí v místě na podání a podává spodním podání 

na testovaného hráče. Míč musí opisovat trajektorii oblouku (min 1 metr nad sítí). 

Jakmile pomocník zkazí podání, pokus se nepočítá a podání se opakuje. 

Bodovací škála: 

• 3 body – přihrávka směřuje dostatečně vysokým obloukem před 

přijímajícího hráče, aby mohl spoluhráč odbít obouruč spodem/obouruč 

vrchem, 

• 2 bod – přihrávka směřuje nižším obloukem do vymezeného prostoru tak, 

že spoluhráčovi se bude špatně odbíjet obouruč spodem, ale míč dokáže 

hezky nahrát, 

• 1 bod – spoluhráč nepřesnou přihrávku nezpracuje, odbitím pouze míč 

udrží ve hře a následuje minimálně účinné odbití k soupeři, 

• 0 bodů –přihrávka nezdařená mimo vlastní pole, nebo nedostatečně 

vysoký oblouk, ze kterého spoluhráč nemohl nahrát. 

Maximální počet bodů: testovaný hráč může získat maximálně 15 bodů z každé 

strany, tedy 30 bodů dohromady. 
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Test B2 

Pomůcky: síť (muži 243 cm / ženy 224 cm), beachvolejbalový míč (Gala). 

Cíl: zjistit, jak přesně umí hráč přihrát míč z útočného úderu. 

Činnost hráče: hráč se postaví do střehového postoje na přihrávku. Na první 

útočný úder stojí na hlavním kůlu (levá strana), na druhý útočný úder stojí na 

pravé straně kurtu a přihrává co nejpřesněji míče od útočícího pomocníka. Hráč 

provádí 10 přihrávek, tzn. 5 přihrávek z každé strany. 

Funkce pomocníka: pomocník stojí v polovině kurtu a útočí lobem do lajny na 

testovaného hráče. Jakmile pomocník zkazí útok, pokus se nepočítá a znova se 

opakuje. 

Bodovací škála: 

• 3 body – přihrávka směřuje dostatečně vysokým obloukem před 

přijímajícího hráče, aby mohl spoluhráč odbít obouruč spodem/obouruč 

vrchem, 

• 2 bod – přihrávka směřuje nižším obloukem do vymezeného prostoru tak, 

že spoluhráčovi se bude špatně odbíjet obouruč spodem, ale míč dokáže 

hezky nahrát, 

• 1 bod – spoluhráč nepřesnou přihrávku nezpracuje, odbitím pouze míč 

udrží ve hře a následuje minimálně účinné odbití k soupeři, 

Obrázek 3 - schéma 1. test přihrávka 
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• 0 bodů – přihrávka nezdařená – mimo vlastní pole, nebo nedostatečně 

vysoký oblouk, ze kterého spoluhráč nemohl nahrát. 

Maximální počet bodů: testovaný hráč může získat maximálně 15 bodů z každé 

strany, tedy 30 bodů dohromady. 

 

C. Nahrávka 

Test C1 

Pomůcky: síť (muži 243 cm / ženy 224 cm), beachvolejbalový míč (Gala), kužele. 

Cíl: zjistit, jak přesně dokáže hráč nahrát obouruč spodem. 

Činnost hráče: hráč stojí u pomocníka a nahrává míč obouruč spodem před sebe 

do určeného prostoru. Nahrávku provádí 10x, tzv. 5 odbití z každé strany. 

Funkce pomocníka: pomocník stojí v polovině kurtu (pravá / levá strana) a 

nadhazuje obouruč spodem vysoký míč před sebe. 

Bodovací škála: 

• 3 body – nahrávka směřuje vysokým obloukem do vyznačeného prostoru, 

• 2 bod – nahrávka směřuje dostatečně vysokým obloukem do hřiště tak, že 

by šlo provést útočný úder nebo míč přehrát jiným způsobem přes síť, 

• 1 bod – z nahrávky letí míč do pole soupeře, 

Obrázek 4- schéma 2. test přihrávka 
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• 0 bodů – nezdařená nahrávka, útočící hráč nedokázal přehrát míč do pole 

soupeře. 

Maximální počet bodů: testovaný hráč může získat maximálně 15 bodů z každé 

strany, tedy 30 bodů dohromady. 

D. Útočný úder 

Test D1 (Lob) 

Pomůcky: síť (muži 243 cm / ženy 224 cm), beachvolejbalový míč (Gala), kužele. 

Cíl: zjistit, jak daný hráč přesně útočí. 

Činnost hráče: útočící hráč stojící v polovině kurtu (pravá / levá strana), nadhazuje 

obouruč spodem vysoký míč na pomocníka, který ho vzápětí nahrává obouruč 

spodem. Hráč útočí lobem do vymezeného prostoru (lajna, střed, diagonála), který 

mu určí trenér. Provádí 10 útoků, tzv. 5 z každé strany. Při špatné nahrávce se 

pokus opakuje. 

Funkce pomocníka: pomocník nahrává obouruč spodem vysoký balón před 

testovaného hráče. 

Obrázek 5- schéma nahrávka 
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Bodovací škála: 

• 3 body – zásah do vymezeného prostoru, správně technicky provedené 

v souladu s pravidly, 

• 2 body – zásah do jiné části prostoru, správně technicky provedené 

v souladu s pravidly, 

• 1 bod – zásah do vymezeného prostoru či jiné části prostoru, špatně 

technicky provedené, 

• 0 bodu – nezdařený útok, míč letěl do autu nebo do sítě. 

Maximální počet bodů: testovaný hráč může získat maximálně 15 bodů z každé 

strany, tedy 30 bodů dohromady. 

 

Test D2 (Drajv) 

Pomůcky: síť (muži 243 cm / ženy 224 cm), beachvolejbalový míč (Gala), kužele. 

Cíl: zjistit, jak daný hráč přesně útočí. 

Činnost hráče: útočící hráč, stojící v polovině kurtu (pravá / levá strana), 

nadhazuje obouruč spodem vysoký míč na pomocníka, který ho vzápětí nahrává 

obouruč spodem. Hráč útočí drajvem do vymezeného prostoru (lajna, střed, 

diagonála), který mu určí trenér. Provádí 10 útoků, tzv. 5 z každé strany. Při špatné 

nahrávce se pokus opakuje. 

Funkce pomocníka: pomocník nahrává obouruč spodem vysoký balón před 

testovaného hráče. 

Bodovací škála: 

• 3 body – zásah do vymezeného prostoru, správně technicky provedené 

v souladu s pravidly, 

• 2 body – zásah do jiné části prostoru, správně technicky provedené 

v souladu s pravidly, 

• 1 bod – zásah do vymezeného prostoru či jiné části prostoru, špatně 

technicky provedené, 

• 0 bodu – nezdařený útok, míč letěl do autu nebo do sítě. 
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Maximální počet bodů: testovaný hráč může získat maximálně 15 bodů z každé 

strany, tedy 30 bodů dohromady. 

 

Test D3 (Dráp/Kobra) 

Pomůcky: síť (muži 243 cm / ženy 224 cm), beachvolejbalový míč (Gala), kužele. 

Cíl: zjistit, jak daný hráč ovládá krátký útok drápem 

Činnost hráče: útočící hráč, stojící v polovině kurtu (pravá / levá strana), 

nadhazuje obouruč spodem vysoký míč na pomocníka, který ho vzápětí nahrává 

obouruč spodem. Hráč útočí drápem do vymezeného prostoru (kat, krátký), který 

mu určí trenér. Provádí 10 útoků, tzv. 5 z každé strany. Při špatné nahrávce se 

pokus opakuje. 

Funkce pomocníka: pomocník nahrává obouruč spodem vysoký balón před 

testovaného hráče. 

Bodovací škála: 

• 3 body – zásah do vymezeného prostoru, správně technicky provedené 

v souladu s pravidly, 

• 2 body – zásah do druhé části vymezeného prostoru, správně technicky 

provedené v souladu s pravidly, 

Obrázek 6- schéma 1. a 2. testu útočný úder 
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• 1 bod – zásah do vymezeného prostoru či jiné části prostoru, špatně 

technicky provedené, 

• 0 bodu – nezdařený útok, míč letěl do autu nebo do sítě. 

Maximální počet bodů: testovaný hráč může získat maximálně 15 bodů z každé 

strany, tedy 30 bodů dohromady.  

Obrázek 7- schéma 3. testu 
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8 Výsledky výzkumu 

8.1 Podání 

 

Graf 1- test A1 

Hodnota aritmetického průměru výsledků tohoto testování byla 31 bodů. Nadprůměrné 

výsledky získali 4 dívky a 3 chlapci, kteří jsou v grafu zvýrazněni červeně. Maximální 

bodové ohodnocení bylo 45 bodů. Nejvyšší počet bodů získal hráč BB a BF s 38 body. 

Graf 2- test A2 
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Hodnota aritmetického průměru výsledků tohoto testování byla 32 bodů. Nadprůměrné 

výsledky získalo 6 dívky a 3 chlapci, kteří jsou v grafu zvýrazněni červeně. Maximální 

bodové ohodnocení bylo 45 bodů. Nejvyšší počet bodů získaly dívky AB, AF a AH s 39 

body.

 

Graf 3- test A1 a A2 

Hodnota aritmetického průměru výsledků tohoto testování byla 63 bodů. Nadprůměrné 

výsledky získali 4 dívky a 3 chlapci, kteří jsou v grafu zvýrazněni červeně. Maximální 

bodové ohodnocení bylo 90 bodů. Nejvyšší počet bodů získal hráč BB se 76 body. 
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8.2 Přihrávka 

 

Graf 4- test B1 

Hodnota aritmetického průměru výsledků tohoto testování byla 19 bodů. Nadprůměrné 

výsledky získalo 6 dívek a 3 chlapci, kteří jsou v grafu zvýrazněni červeně. Maximální 

bodové ohodnocení bylo 30 bodů. Nejvyšší počet bodů získala dívka AF s 26 body.

 

Graf 5- test B2 
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Graf výsledků testu B1
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Hodnota aritmetického průměru výsledků tohoto testování byla 18 bodů. Nadprůměrné 

výsledky získali 3 dívky a 3 chlapci, kteří jsou v grafu zvýrazněni červeně. Maximální 

bodové ohodnocení bylo 30 bodů. Nejvyšší počet bodů získal hráč BF s 25 body.  

 

Graf 6- test B1 a B2 

Hodnota aritmetického průměru výsledků tohoto testování byla 36 bodů. Nadprůměrné 

výsledky získali 4 dívky a 3 chlapci, kteří jsou v grafu zvýrazněni červeně. Maximální 

bodové ohodnocení bylo 60 bodů. Nejvyšší počet bodů získal hráč BB se 49 body. 
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8.3 Nahrávka 

 

Graf 7- test C1 

Hodnota aritmetického průměru výsledků tohoto testování byla 19 bodů. Nadprůměrné 

výsledky získalo 6 dívek a 2 chlapci, kteří jsou v grafu zvýrazněni červeně. Maximální 

bodové ohodnocení bylo 30 bodů. Nejvyšší počet bodů získala hráčka AF s 27 body. 
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8.4 Útočný úder 

 

Graf 8- test D1 

Hodnota aritmetického průměru výsledků tohoto testování byla 18 bodů. Nadprůměrné 

výsledky získalo 5 dívek a 3 chlapci, kteří jsou v grafu zvýrazněni červeně. Maximální 

bodové ohodnocení bylo 30 bodů. Nejvyšší počet bodů získali hráči AI, BB a BF s 26 

body. 
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Graf 9- test D2 

Hodnota aritmetického průměru výsledků tohoto testování byla 19 bodů. Nadprůměrné 

výsledky získalo 7 dívek a 3 chlapci, kteří jsou v grafu zvýrazněni červeně. Maximální 

bodové ohodnocení bylo 30 bodů. Nejvyšší počet bodů získala hráčka AD s 26 body. 

 

Graf 10- test D3 

Hodnota aritmetického průměru výsledků tohoto testování byla 23 bodů. Nadprůměrné 

výsledky získali 4 dívky a 3 chlapci, kteří jsou v grafu zvýrazněni červeně. Maximální 

bodové ohodnocení bylo 30 bodů. Nejvyšší počet bodů získal hráč AF a BF s 30 body. 
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Graf výsledků testu D2 (Drajv)
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Graf 11- test D1, D2 a D3 

Hodnota aritmetického průměru výsledků tohoto testování byla 61 bodů. Nadprůměrné 

výsledky získalo 6 dívky a 3 chlapci, kteří jsou v grafu zvýrazněni červeně. Maximální 

bodové ohodnocení bylo 90 bodů. Nejvyšší počet bodů získal hráč AF se 78 body.  
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8.5 Výsledný graf 

 

Graf 12- Souhrn výsledků 

Hodnota aritmetického průměru výsledků tohoto testování byla 178 bodů. Nadprůměrné 

výsledky získalo 6 dívek a 3 chlapci, kteří jsou v grafu zvýrazněni červeně. Maximální 

bodové ohodnocení bylo 270 bodů. Nejvyšší počet bodů získal hráč BF s 225 body a 

nejnižší počet bodů získala dívka AC s 128 body. 
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9 Diskuse 

Na základě problémů, hlavních a dílčích cílů byly položeny 3 výzkumné otázky: 

VO1: Lze realizovat testování celé výzkumné skupiny (15 hráčů) v průběhu 

tréninkové jednotky (90 minut)? 

Na základě modifikované verze byla zvolena byla zvolena skupina mírně pokročilí, která 

trénuje 3x týdně. Skupinu tvoří 9 dívek a 6 chlapců ve věku 14–17 let. Tito hráči hrají 

plážový volejbal v rozmezí 2–5 let v klubu Just sport and fun (Beach service). Hráči byli 

testováni v průběhu tréninku, který trval 90 minut. Prvních 30 minut bylo věnováno 

rozcvičce, aby nedošlo ke zranění. Následně byli hráče seznámeni s průběhem testování 

(10 – 15 min.). Samotné testování jedné herní činnosti jednotlivce trvalo maximálně 45 

minut. Realizace testování v průběhu tréninku je možná, ovšem pouze jedné herní 

činnosti jednotlivce. Pro zvládnutí celého testování je třeba čtyři tréninkové jednotky 

v časové dotaci 90 minut. 

VO2: Jaký bodový interval bude zahrnovat celkové bodové skóre jednotlivců naší 

výzkumné skupiny mírně pokročilí – bodový součet nejhoršího a nejlepšího hráče? 

Maximum bodů, které hráč mohl získat ze všech testů je 270. Nejhorší hráč AC získal 

128 bodů a nejlepší hráč BF získal 225. Intervalové bodové ohodnocení pro testovanou 

skupinu mírně pokročilých bylo < 128; 225 >. Zde musíme brát v potaz, jak dlouho 

daný hráč hraje, zda jen dva roky nebo už pět let. Dále jestli nejlepší hráč BF, který získal 

225 bodů z 270 možných, by neměl patřit do skupiny pokročilých. Dalším faktorem může 

být také předchozí sport, který hráč provozoval. 

VO3: Který test byl bodově nejméně hodnocený – byl také skutečné nejtěžší? 

Byly testovány čtyři vybrané herní činnosti jednotlivce – podání, přihrávka, nahrávka a 

útočný úder. Každá herní činnost je označena od A do D. Podání a přihrávka obsahuje 

dva testy označené A1, A2, B1, B2, nahrávka jen jeden test C1 a útočný úder tři testy D1, 

D2 a D3. Výpočet průměrné úspěšnosti u jednotlivých testů byl vypočítán podílem 

průměrných bodů získaných z jednotlivých testů a maximálním množstvím bodů ze 

sledovaných testů. Z výsledků je zřejmé, že nejméně hodnocený test pro hráče byl B2 – 
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přihrávka z útočného úderu (58 %) a nejlehčí D3 – útočný úder drápem/kobrou (77 %). 

Testovaní hráči s tímto testem měli opravdu největší problém. 

VO4: Jaká byla komparace celkového vyhodnocení testování mezi muži a ženami? 

Testování se zúčastnilo 9 dívek a 6 chlapců. Dívky získaly v průměru 177 bodů a chlapci 

179 bodů. Zde můžeme vidět, že rozdíl mezi muži a ženami v celkovém vyhodnocení 

testování byl nepatrný. Výsledek mohl být způsoben výškou sítě, kde chlapci měli síť 

pánskou, tedy 243 cm. Přitom někteří podle pravidel mohou hrát ještě na síť dámskou 

224 cm nebo dětskou 212 cm. Chlapci byli testováni na pánskou síť, protože hrají některé 

mužské soutěže, u kterých je výška sítě 243 cm.  
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10 Závěry 

Výsledkem bakalářské práce je modifikovaná testová baterie, která byla upravena pro 

účely plážového volejbalu. U každého testu je dopodrobna popsána metodika dané herní 

činnosti jednotlivce a jeho následné otestování. Výchozí odbornou literaturou pro tuto 

bakalářskou práci byla diplomová práce Kristiny HAMOUZOVÉ- „Trénink technicko-

taktické stránky hráčů volejbalu v kategoriích mládeže“, která však byla určena pro 

šestkový volejbal. Zásadní úpravou v testování prošel útočný úder, u kterého nastaly 

nejrozsáhlejší změny, a to z důvodu odlišnosti používaných úderů u šestkového volejbalu. 

U plážového volejbalu je například používaný útočný úder kobra/dráp, který se 

v šestkovém volejbalu vůbec nepoužívá. Testování tohoto útočného úderu bylo zapotřebí 

zcela vytvořit. U ostatních herních činností byly změny poměrně nepatrné, protože jsou 

používány v šestkovém volejbalu. 

Při testování modifikované verze vybraných herních činností jednotlivce vyplynulo, že 

pouze jedna herní činnost se zvládne otestovat v průběhu tréninkové jednotky (90 minut) 

při 15 testovaných hráčů. Dalším poznatkem testování je bodový interval z celkového 

bodového skóre < 128; 225 >, kterým můžeme zjistit hranici mezi jednotlivými 

úrovněmi. Dále z výsledků vyplynul nejlehčí a nejtěžší test. Největší problém měli 

testovaní s přihrávkou z útočného úderu, která se jim při testování opravdu nedařila. 

Naopak nejlehčí test se ukázal jako útočný úder drápem, ve kterém získali dva hráči plný 

počet bodů. Zajímavé je, že při celkovém hodnocení testovaných herních činností získaly 

dívky téměř stejný počet bodů jako chlapci, což je ve sportech většinou neobvyklé. 

Tato bakalářská práce by mohla být základem pro vytvoření testové baterie herních 

činností jednotlivce pro plážový volejbal, která v současnosti, v rámci ČR, neexistuje, ale 

musela by být podložena mnohem početnějším výzkumným souborem.  
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Tabulka 1 – počet získaných bodů z testu A1 

KÓD HRÁČE PLACHTÍCÍ SMEČOVANÉ SPODNÍ SOUČET 

AA 4 10 12 26 

AB 12 9 15 36 

AC 5 6 13 24 

AD 5 7 15 27 

AE 8 6 11 25 

AF 15 12 8 35 

AG 5 8 14 27 

AH 13 6 12 31 

AI 15 7 13 35 

BA 7 5 12 24 

BB 12 11 15 38 

BC 11 13 12 36 

BD 6 7 15 28 

BE 7 10 11 28 

BF 13 11 14 38 
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Tabulka 2 – počet získaných bodů z testu A2 

KÓD HRÁČE PLACHTÍCÍ SMEČOVANÉ SPODNÍ SOUČET 

AA 3 5 12 20 

AB 14 11 14 39 

AC 3 8 11 22 

AD 10 9 15 34 

AE 11 12 14 37 

AF 10 14 15 39 

AG 4 7 13 24 

AH 12 12 15 39 

AI 10 9 14 33 

BA 9 8 10 27 

BB 12 11 15 38 

BC 11 13 14 38 

BD 8 6 12 26 

BE 9 8 14 31 

BF 10 12 14 36 

 

Tabulka 3 – celkový počet získaných bodů z testů A1 a A2 

KÓD HRÁČE TEST A1 TEST A2 SOUČET 

AA 26 20 46 

AB 36 39 75 

AC 24 22 46 

AD 27 34 61 

AE 25 37 62 

AF 35 39 74 

AG 27 24 51 

AH 31 39 70 

AI 35 33 68 

BA 24 27 51 

BB 38 38 76 

BC 36 38 74 

BD 28 26 54 

BE 28 31 59 

BF 38 36 74 
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Tabulka 4 – počet získaných bodů z testů B1 a B2 

 TEST B1 TEST B2 

KÓD HRÁČE LEVÁ ST. PRAVÁ ST. SOUČET LEVÁ ST. PRAVÁ ST. SOUČET 

AA 8 12 20 6 8 14 

AB 10 13 23 11 10 21 

AC 7 5 12 4 9 13 

AD 9 10 19 7 8 15 

AE 12 8 20 10 9 19 

AF 12 14 26 8 9 17 

AG 6 7 13 8 6 14 

AH 5 9 14 10 4 14 

AI 12 10 22 13 11 24 

BA 7 6 13 10 5 15 

BB 11 13 24 9 15 24 

BC 14 9 23 11 10 21 

BD 6 8 14 2 12 14 

BE 5 9 14 6 7 13 

BF 13 11 24 15 10 25 

 

Tabulka 5 – celkový počet získaných bodů z testů B1 a B2 

 

 

 

 

KÓD HRÁČE TEST B1 TEST B2 SOUČET 

AA 20 14 34 

AB 23 21 44 

AC 12 13 25 

AD 19 15 34 

AE 20 19 39 

AF 26 17 43 

AG 13 14 27 

AH 14 14 28 

AI 22 24 46 

BA 13 15 28 

BB 24 24 48 

BC 23 21 44 

BD 14 14 28 

BE 14 13 27 

BF 24 25 49 
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Tabulka 6 – počet získaných bodů z testu C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 7 – počet získaných bodů z testů D1 a D2 

 TEST D1 (Lob) TEST D2 (Drajv) 

KÓD HRÁČE LEVÁ ST. PRAVÁ ST. SOUČET LEVÁ ST. PRAVÁ ST. SOUČET 

AA 6 7 13 4 5 9 

AB 12 11 23 8 13 21 

AC 4 6 10 9 10 19 

AD 10 8 18 14 12 26 

AE 9 11 20 11 10 21 

AF 11 13 24 10 14 24 

AG 5 8 13 6 4 10 

AH 9 8 17 10 13 23 

AI 12 14 26 11 14 25 

BA 6 7 13 4 8 12 

BB 12 14 26 10 11 21 

BC 10 8 18 13 12 25 

BD 5 6 11 9 8 17 

BE 7 9 16 5 10 15 

BF 12 14 26 11 10 21 

 

KÓD HRÁČE LEVÁ ST. PRAVÁ ST. SOUČET 

AA 5 8 13 

AB 10 12 22 

AC 4 6 10 

AD 14 8 22 

AE 11 15 26 

AF 13 14 27 

AG 6 8 14 

AH 9 10 19 

AI 9 13 22 

BA 7 5 12 

BB 10 8 18 

BC 9 13 22 

BD 7 6 13 

BE 5 8 13 

BF 15 10 25 
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Tabulka 8 – počet získaných bodů z testu D3 

 DRÁP/KOBRA 

KÓD HRÁČE LEVÁ ST. PRAVÁ ST. SOUČET 

AA 8 10 18 

AB 14 15 29 

AC 6 12 18 

AD 13 9 22 

AE 12 14 26 

AF 15 15 30 

AG 7 9 16 

AH 10 11 21 

AI 10 15 25 

BA 7 9 16 

BB 12 14 26 

BC 13 15 28 

BD 9 11 20 

BE 8 12 20 

BF 15 15 30 

 

Tabulka 9 – celkový počet získaných bodů z testů D1, D2, D3 

KÓD HRÁČE TEST D1 TEST D2 TEST D3 SOUČET 

AA 13 9 18 40 

AB 23 21 29 73 

AC 10 19 18 47 

AD 18 26 22 66 

AE 20 21 26 67 

AF 24 24 30 78 

AG 13 10 16 39 

AH 17 23 21 61 

AI 26 25 25 76 

BA 13 12 16 41 

BB 26 21 26 73 

BC 18 25 28 71 

BD 11 17 20 48 

BE 16 15 20 51 

BF 26 21 30 77 
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Tabulka 10 – souhrn výsledků testovaných hráčů ze všech testů 

KÓD HRÁČE A1 A2 B1 B2 C1 D1 D2 D3 SOUČET 

AA 26 20 20 14 13 13 9 18 133 

AB 36 39 23 21 22 23 21 29 214 

AC 24 22 12 13 10 10 19 18 128 

AD 27 34 19 15 22 18 26 22 183 

AE 25 37 20 19 26 20 21 26 194 

AF 35 39 26 17 27 24 24 30 222 

AG 27 24 13 14 14 13 10 16 131 

AH 31 39 14 14 19 17 23 21 178 

AI 35 33 22 24 22 26 25 25 212 

BA 24 27 13 15 12 13 12 16 132 

BB 38 38 24 24 18 26 21 26 215 

BC 36 38 23 21 22 18 25 28 211 

BD 28 26 14 14 13 11 17 20 143 

BE 28 31 14 13 13 16 15 20 150 

BF 38 36 24 25 25 26 21 30 225 

 


