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 5 

Abstrakt 

 
Název:  Sledování četnosti nahrávky v tréninkové jednotce a před utkáním v plážovém 

volejbalu 
   
 Cílem je diplomové práce je sledování a zhodnocení činnosti trenérů u výkonnostní a 
vrcholové kategorie v plážovém volejbale. Následné porovnání výsledků proběhlo na základě 
odpovědí z dotazníkového šetření. Dotazník má deset otázek v českém i anglickém jazyce, 
které jsou zaměřeny na problematiku tématu. Vyhodnocení bylo zaznamenáno do grafů, 
které jsou doplněny slovním zhodnocením.  
 Ze čtyř vytvořených hypotéz, se tři potvrdily. Celkové porovnání dopadlo tak, že 
zahraniční trenéři se více věnují nahrávce ať už v tréninkové jednotce, anebo před utkáním. 
Poté se trenéři s licencí, anebo vystudovaní trenéři věnují nahrávce stejně a prioritní 
parametr pro vytváření tréninkové jednotky je zvětší části nahrávka.  
 
Klíčová slova:  nahrávka, plážový volejbal, tréninková jednotka, rozcvičení před utkáním  
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Abstract 

Title:  Monitoring the frequency of set in the practice and before the match. 
 
The diploma thesis focuses on monitoring the activities of coaches in the performance and 
top categories.  The subsequent comparison of the results was based on the answers from 
the questionnaire survey.  The questionnaire has ten questions in Czech and English, which 
are focused on the topic.  The evaluation was depicked in graphs, which are supplemented 
by a verbal evaluation. 
 Of the four hypotheses developed, three were confirmed and one was not.  The overall 
comparison turned out to be that foreign coaches pay more attention to the setting, either 
in the training unit or before the match.  Then the licensed trainers and / or the trained 
trainers pay attention to the setting in the same way, and the priority parameter for creating 
a training unit is mostly the setting. 
 
 
Keywords:  set, beachvolleyball, practice, warm up before match 
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Úvod 
 
 Ve své diplomové práci jsem se rozhodl po dohodě s vedoucím práce se věnovat 
převážně herní činnosti nahrávce. Jak se naši trenéři nebo zahraniční věnují nahrávce 
například po celý roční cyklus, anebo v dalších částech roku či dokonce i v mikrocyklu.  
 

V teoretické části jsem se zaměřil na charakteristiku plážového volejbalu, historii 
plážového volejbalu a také na pravidla, poté na rozcvičení v tréninkové jednotce a před 
utkáním. Pak následovali kapitoly o herních činností jednotlivce a převážně jsem se zaměřil 
na herní činnost nahrávku. Poté následovali kapitoly o herních kombinací a herních 
systémech. Na závěr jsem se v teoretické části věnoval psychologickému odvětví, které je 
nedílnou součástí plážového volejbalu. Z důvodu jen dvou hráčů v poli a v moderním pojetí 
plážového volejbalu i vyšší tlak na jednoho hráče. Poté jsem se věnoval kondiční stránce, 
která je opět potřebná z hlediska náročnosti pohybu v pískovém podkladu. 

 
V praktické části jsem se pomocí dotazníku a dotazovaní předem vybraných 

respondentů dozvídal jejich přístup k trénování nahrávky. Respondentů bylo celkem 22 a to 
15 trenérů z České republiky a 7 ze zahraničí. Mezi nimi byli i trenéři elitních párů, které 
získávají medaile na světovém okruhu, anebo i na Mistroství Světa či Evropy. V dotaznících 
bylo celkem deset otázek, které se vztahovaly k tématu herní činnosti nahrávky. Například 
jak dlouho trenéři trénují nahrávku před utkáním, jak často trénuji nahrávku v týdenním 
cyklu,  anebo kdy se věnují přímo nahrávce v tréninkové jednotce. Výsledky jsem zapsal do 
grafů a to po předchozích výpočtech. Výpočet byl v procentuálních hodnotách, anebo 
minutových intervalech. Po tvorbě jsem výsledky vyhodnotil a porovnal v diskuzi dle předem 
vybraných kategorií. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

Charakteristika plážového volejbalu 
 
 

Historie plážového volejbalu 
 
 Jeho první náznaky se objevily ve 20. letech minulého století, a to na plážích v USA 
přesněji v Kalifornii. Tam si členové americké armády zpestřovali volný čas hraním volejbalu 
na písečné pláži. 

Dokonce se v roce 1920 odehrál první turnaj, ale ještě s pravidly halového volejbalu, a to 
na hřiště 9 metrů na 18 metrů se šesti hráči v poli. Odehrál se ve městě Santa Monica. Tam 
se uskutečnil i turnaj o deset let později, ale už v podobě dnešního plážového volejbalu. To 
znamená dva hráči v poli proti dalším dvoum hráčům, jen s vyjímkou a to že se hrálo na hřišti 
9 metrů na 18 metrů a nyní se hraje jen na 8 metrů a 16 metrů. 

Po turnaji v Santa Monice se plážový volejbal přesunul do State beach kde se dále 
rozvíjel. Po Americe se plážový volejbal objevil i v Brazílii a také se dostal i do Evropy. 
V Evropě si ho oblíbila jako první země galského kohouta Francie. 

Před druhou světovou válkou se už konal okruh turnajů, a to ve Spojených Státech 
Amerických a nebo v již zmiňované Brazílii. 

 
V padesátých a šedesátých letech minulého století se dostal plážový volejbal do obliby 

v podobě hry dva na dva, ať ve dne nebo v noci. A to na Brazilských píscích Ipanema, Leblon 
a nebo Copacabana kde se konala poslední letní olympiáda v roce 2016. Díky novinářům a 
jejich zpravodajským relacím o plážovém volejbalu se tento sport dostal do podvědomí 
široké veřejnosti. V roce 1960 se uskutečnil Maraton Beach Open (USA) jeden 
z nejproslulejších turnajů na světě. (O.Kaplan) 

 

Historie světového okruhu 
 
 Světový šampionát a jeho začátky jsou znovu v USA a to na Pacifik Palisades v roce 
1976. Zde se plážový volejbal zprofesionalizoval a v roce 1983 se založila Asociace 
Volejbalových Profesionálů nebo-li AVP.  
 Po nějaké době se dohodla AVP a Mezinárodní volejbalová asociace (FIVB) na 
spolupráci. FIVB je organizace, která řídí a organizuje plážové soutěže po celém světě a taky 
udává jednotná pravidla. 
 První mistrovství světa se v plážovém volejbalu odehrálo v Ipanemě (RIO) a to v roce 
1987. O této pláži se traduje jako o nejkrásnější pláži pláž. (M.Džvavoronok) 
 
 

Plážový volejbal jako Olympijský sport 
 

První představení plážového volejbalu bylo v Barceloně na letních Olympijských Hrách 
jako ukázkový sport a to v roce 1992 o čtyři roky později se plážový volejbal stal 
právoplatným olympijským sportem. Bylo to na LOH v Atlantě (1996) a plážový volejbal 
sklízel úspěch již v předprodeji vstupenek. Byly totiž vyprodané rok dopředu. Dokonce celý 
turnaj v plážovém volejbale byl vyhodnocen jako největší úspěch celých LOH.  

Olympijská zlatá medaile je to nejcennější co lze v tomto sportu vyhrát. 
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Plážový volejbal v České Republice 
 
 Jedna z prvních hřišť pro plážový volejbal se začali objevovat v 80. letech a mezi 
prvními byla města Brno a Odolena Voda. V Brně se také konal první turnaj dvojic a trojic. 
Jejím pořadatelem byla Zbrojovka Brno a uskutečnil se v 1987. 
 V roce 1991 se uskutečnil první ročník Československého okruhu turnajů, také se 
založila Česká a Slovenská asociace plážového volejbalu. První mistroství pod hlavičkou ČSFR 
v plážovém volejbalu se konalo v Brně v roce 1992. 
 Ve Slavkově u Brna se podařila postavit první hala pro plážový volejbal a nebyla jen 
první v České Republice, ale také v Evropě. 

Oficiální první mistroství České Republiky mužů se konalo v roce 1993 a žen se konalo 
o rok později. (O.Kaplan) 

 
Plážový volejbal v České Republice se každým rokem zpopularizoval a i díky tomu se 

největší úspěchy dostavily ke konci 20. století, kdy jsme získali evropské tituly jak v ženách 
tak i v mužích. V ženách jich bylo dokonce více. 

V 21. století se na tyto tituly navázalo až v nové generaci a to kolem roku 2010 a dál. 
Hlavně tedy v ženách tam byly a jsou velké úspěchy do teď. V mužích se velké mezinárodní 
tituly nepodařilo získat, ale i tak udělali a dělají velké úspěchy. 

 
Nyní je v České Republice přes 100 oficiálních kurtů na kterých se konají české i 

mezinárodní utkání. Nejvíce kurtů hostí Beachklub Ládví, který jich vlastní kolem 18. Největší 
turnaje se konaly na ostrově Štvanice a v Dolních Vítkovicích u Ostravských pecí. 

Dokonce jsme první na počet nafukovacích hal pro plážový volejbal v celé Evropě. 
 

Pravidla plážového volejbalu 
 
 Plážového volejbalu se účastní dvě soupeřící družstva po dvou hráčích v každém 
týmu. Hřiště, na kterém se hraje měří 8 metrů na šířku a 16 metrů na délku. Je vytyčeno 
lajnami. Skládá se z písečného materiálu a uprostřed se nachází síť, která měří pro mužskou 
kategorii 243 cm a pro dámskou kategorii 224 cm. Na okrajích sítě jsou červeno-bílé anténky, 
které ohraničují šířku hřiště a měří 80 cm. 
 

V samotné hře se může jakoukoliv částí těla hrát společný předmět a tím je míč. Vše, 
ale musí být v souladu s povolenými variantami úderů. Nesmí být míč potáhnut nebo třeba 
udeřen dvojdotykem. 

Hra spočívá na udeření míče do vyhrazeného pole přes vysokou síť, tak aby ho soupeř 
nevybral a totéž se snaží i druhý soupeřící tým. Nebo rozehra může skončit chybou soupeře, 
a nebo porušením pravidel (dotykem sítě, přešlapem na podání, dvojdotykem, taženým 
míčem, tečí, smečí do outu či trefení anténky). 
 K uvedení míče do hry nám slouží herní činnost jednotlivce podání. Na něj má po 
písknutí do píšťalky od rozhodčího 8 vteřin. Snaha hráče je podat přes síť tak, aby co nejvíce 
ztížil přípravu(příjem) druhého týmu na útok. Pokud se druhému týmu podaří vybrat podání 
pomocí příjmu a poté si nahrát a zaútočit, tak jejich úkolem je soupeři dát bod. Po získání 
bodu se odebírají na podání a karta posloupnosti k získání bodu se otáčí. Tento proces se 
uskuteční nejdříve 12 vteřin po ukončení rozehry. Posloupnost akcí skončí až jeden tým 
dovrší 21 bodů s rozdílem dvou. Například: (21:19, 22:20) Tímto získají jeden set a pro výhru 
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v utkání je potřeba získat dva sety. Pokud je skóre na sety 1:1 tak se týmy utkají ještě jednou 
ve zkrácené hře do 15 bodů a znovu musí skončit o dva body. Například: (15:13, 16:14) 
 
 Každý tým má právo na jeden time-out v každém setu. Ještě je tu jeden time-out a to 
společný technický time-out který je jen u setů do 21 bodů a ten se uskuteční při součtu 21 
bodů například: (11:10). Jelikož je společný, trvá nejdéle a to celou minutu. Protože se tento 
sport odehrává v rozmanitých podmínkách díky počasí, tak se musí mění strany, aby byly pro 
všechny stejné podmínky. Strany se mění při násobcích sedmi. Například: (7:7, 18:17) 
 Na co ale právo tým nemá, je na trenéra. On totiž nemůže být přímo v dění utkání, 
jinak řečeno na kurtu. Trenér se musí pohybovat nečinně na tribuně nebo někde poblíž. 
Jediné co je povolené během utkání, je povzbuzování svého týmu. (FIVB official handbook) 
 
 
 

Rozcvičení v plážovém volejbale 
 

 „Rozcvičením rozumíme přípravu hybného systému na další intenzivnější zatížení s 
důrazem na prevenci poškození pohybového aparátu. „ (M.Skopová, M. Zítko) 

Úkolem rozcvičení: 

•  Zahřát organismus, uvolnit svalové partie a snížit přebytečné napětí ve svalech 

•  Zaktivovat pohybový aparát 

•  Mobilizace 

•  Provést strečink na partiích, které mají tendenci ke zkracování 

•  Zvýšit připravenost organismu na dynamická cvičení 

•  Koncentrace mysli a vyladit organismus na budoucí pohybovou aktivitu 

V plážovém volejbale se věnujeme rozcvičení 30 minut před tréninkovou 
jednotkou a před utkáním i 45 minut. Začíná se zahřátím organismu pomocí běhu a 
speciální atletické abecedě, v které jsou prvky z plážového volejbalu. Pak následuje 
skokanská abeceda, abychom zaktivovaly svaly pro následné opakované výskoky. 
Poté se přejde na mobilizaci kloubů (kroužení paží a dolních končetin ve všech 
kloubech). Následně provedeme strečink na partiích, které mají tendenci ke 
zkracování (například: svaly zadní strany stehen, prsní svaly). Podle Markéty Slukové 
Nausch (2019) provedeme dynamická cvičení s rezistenčními gumami. (například: 
Guma je připevněná na stehnech a provádíme úkroky vlevo a vpravo. Další cvičení je 
smečařský luk a následný švih s rezistenční gumou.) Poslední částí rozcvičení je 
zkoncentrovat mysl na budoucí tréninkovou jednotku a nebo na utkání. K tomu nám 
můžou pomoci relaxační cvičení. (například: Vizualizace - Představujeme si sami sebe 
na příjemném a klidném místě. (pro uklidnění organismu)    
           (IS MUNI – relaxační techniky)
 Poté si zkoušíme vizualizovat jednotlivé herní situace, nejlépe ty šťastné. Ať 
můžeme nastoupit do utkání pozitivně. 
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Rozcvičení s míčem v tréninkové jednotce 
 
 
 Hráči se v každé tréninkové jednotce, nejen rozcvičují po fyzické stránce, aby 
organismus byl připravený na budoucí zátěž, ale také i s míči. Přeci jenom je čeká několik 
cvičení a her, které jsou spojené s míčem a tak je zapotřebí se lidově řečeno „rozházet“ a 
„rozpinkat“. 

„Rozházení“ a „rozpinkání“ je u každého trenéra specifické, ale základní prvky se 
v něm vždy objeví. 
 

•  „Rozházení“ s míčem (Hráči si zmobilizují a zaktivují svaly ramene, zmobilizují i trup) 
Tyto cvičení jsou vytvořená pro dvojce až trojce.   (FIVB, Drill book) 

•   příklady rozházení:  
o  Odhod míče obouruč nad hlavou nebo-li „outové vhazování“ jak je tomu ve 

fotbale.  
o  Odhod míče jednoruč pravá a poté i levá. Házíme smečařským nápřahem 
o  Odhod míče jednoruč pravou či levou s rotací trupu 
o  Odhod míče obouruč mezi nohama s ohnutým trupem (Koordinačně 

mobilizační cvičení) 
 

•  Rozcvičení s míčem nebo-li „rozpinkání“ (Jedinci si v této rozcvičce projdou všechny 
základní herní činnosti jednotlivce. Akorát v základní formě se nevyužívá výskok a ani 
podání přes síť či blok. Všechny cvičení probíhají od samotných jednotlivců až po 
trojce. 

o  „Rozpinkání“ jednotlivce (Hráč odbíjí míč nad sebe a nebo do prostoru, ale ve 
vzduchu ho udržuje jen on sám. Odbíjí obouruč vrchem i spodem. Útočný 
úder může odbíjet také nad hlavou a nebo do sítě či zdi. 

o  „Rozpinkání“ ve dvou hráčích (Dvojce si vezme míč a odbíjí mezi sebou.  
  Jedinci se snaží hrát přesně na druhého spoluhráče a využívají k tomu 

všechny odbití jednoruč nebo obouruč vrchem, spodem a nebo 
útočného úderu. 

  Jedinci si záměrně odbíjí míč vedle stojícího spoluhráče a nebo  kratší 
či delší. Hráč se poté přesune na místo dopadu, kde míč odbíjí a nebo 
odbije míč mimo svou osu těla. Opět se využívají všechny odbití. 

  Příklad povinného rozpinkání: První hráč rozehrává míč útočným 
úderem, spoluhráč míč vybere odbitím spodem zpět na partnera a on 
z imitovaného příjmu nahrává odbitím obouruč vrchem prstama opět 
na spoluhráče. Takhle si hráči vyměňují pravidelně míč a střídání 
těchto herních činností. 

o  „Rozpinkání“ ve trojcích (Tři hráči si mezi sebou vyměňují míč akorát 
v různých podobách a případně přebězích) 

  Jeden hráč stojí uprostřed a imituje nahrávku. Po každém odbití se 
otáčí na dalšího spoluhráče. Ostatní dva jedinci trénují vybírání a 
následný útočný úder. 
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  Jeden hráč stojí sám a odbíjí všemi možnými odbitími na dva svoje 
spoluhráče, kteří mu to odbíjí nazpět a osamocený jedinec je 
pravidelně střídá. 

  Hráči se po každém odbití přesunou na druhou stranu a čekají na letící 
míč od spoluhráče (Náročné kondičně-technické cvičení)   
       (FIVB, Drill book) 

 
 

Rozcvičení s míčem před utkáním 
 
 Hráči se rozběhají, rozskákají, zmobilizují, protáhnou a natonizují. Po této rozcvičce 
jsou připraveni na rozcvičení s míčem. Rozdíl mezi rozcvičením v tréninkové jednotce a před 
utkáním je, že hráči už nic netrénují, ale jen si osvěžují již naučené herní činnosti. Snaží se, 
„dostat míč ruky“. Vyšší četností si hráč zvyká na míč a poté ho má více pod kontrolou. 
 Rozcvičení před utkáním má podobnou strukturu jako je na začátku rozcvičení 
v tréninkové jednotce. Poté se, ale odlišuje a to tím, že se hráči s trenérem nebo i bez 
trenéra věnují situacím, které je budou čekat v utkání. 
 
Začátek: 

•  „Rozházení“ 

•  „Rozpinkání“ 
 
Vyzkoušení herních situací 

•  Hráči buď s trenérem nebo bez trenéra si vyzkouší příjem lehkého míče a následnou 
nahrávku. Místo nahrávky je už typické pro utkání a takové co nejvíce vyhovuje 
jednotlivým jedincům. Toto cvičení je především zaměřené na nahrávku nikoliv na 
příjem. 
(příklad cvičení: hráč/trenér útočným úderem ze země odbije míč do přihrávajícího 
hráče. Spoluhráč přiběhne a přihraný míč následně nahraje. 

•  Další herní situace si hráči vyzkouší na základě jejich specializace. Pokud nemají 
specializaci a jsou „univerzálové“. Vyzkouší si obě varianty, ale bude na to potřeba 
více času. S tím musí hráči a nebo trenér počítat. Hráči opět s trenérem a nebo bez 
trenéra si vyzkouší obranné činnosti.  

o  Blokař: 
  Blokování všech směrů a také technických úderů. (příklad cvičení: 

Blokař z poloviny kurtu naběhne k síti, vybere co nejlepší výchozí 
pozici bloku a provede blok na útočný úder, který je z výskoku a po 
vlastním nadhozu od trenéra či spoluhráče). 

  Procvičení vybírání odstupujícího blokaře. (příklad: Trenér či hráč 
zaútočí do odstupujícího bloku. Útok provede ze země. Blokující hráč 
odstupuje na nadhození jedince a to buď lajnového nebo diagonálního 
směru). 

  Blokař si vyzkouší nahrávku vybraného míče od polaře. (příklad 
cvičení: Blokující hráč provede blok jako v utkání a čeká na vybrání 
míče od spoluhráče v poli. Poté se přemístí k míči a nahraje ho). 
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  Vyzkoušení si podání s doběhem na síť (příklad cvičení: Hráč provede 
podání jako v utkání. To znamená, že už předem vyhodnotí, jakou 
techniku zvolí a to na základě klimatických vlivů a jaký typ podání má 
natrénovaný. Pak doběhne na síť a u sítě provede odraz na blok). 

o  Polař: 
  Vybírání útočných úderů. (příklad cvičení: Polař od spoluhráče nebo 

trenéra vybírá útočné údery, které jsou vedené ze země. Kvůli 
přesnosti a soupeřícímu týmu na druhé straně. Hráč si vyzkouší vybrat 
všechny typy útoků. Buď s přeběhem a nebo ve výchozí polařské 
pozici.: Kat, „lob lajna“, „lob diga“ a tvrdé diagonální či lajnové 
smečované údery). 

  Polař si vyzkouší nahrávku po předchozím vybrání míče od blokaře 
v odstupu. 

  Podání s přemístěním. (příklad cvičení: Polař podá z jakékoliv jeho 
natrénované pozice a přemístí se ihned do pole jako v utkání). 

(FIVB, Drill book) 
 
 

Herní činnosti jednotlivce 
 
 Napomáhají hráčům k přesnější hře, aby si hráči mohli vybírat, kam míč udeří, přihrají 
atd. a nemusela je limitovat technika provedení. 
 

První herní činností jednotlivce bude podání. V plážovém volejbale je to první 
možnost, jak uvést míč do hry. V tom moderním pojetí se už míč jen neuvádí do hry, ale snaží 
se rovnou znepříjemnit příjem soupeře, a proto se na tuto herní činnost jednotlivce klade 
velký důraz. (R. Vorálek) 

 

Podání 
 
 Tato herní činnost jednotlivce má podobu standartní situace. Samotný hráč si určuje, 
kam si míč nadhodí, jak vysoko atd. Jediné, co může provedení podání ovlivnit jako vnější 
vlivy jsou: rozhodčí a počasí. Rozhodčí, protože nám dle pravidel dovoluje od odpískání jen 8 
vteřin na provedení podání. Počasí zas je natolik proměnlivé, že nikdy nevíme přesně jak a 
kdy se změní nebo zůstane stejné. 
 Pak už je všechno na hráči, jak vyhodnotí situaci a jak s ní naloží. Jaký druh podání 
zvolí, jakou razancí udeří do míče, jakým směrem podá, jakou rotaci využije atp. 
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Druhy podání 
 
 

Spodní podání 
 
 Technika provedení začíná u postoje. Hráč stojí čelem do hřiště s jednou nohou 
vpředu (levo-ruký hráč levou nohou vepředu a pravo-ruký přesně naopak). Druhá noha je za 
tělem a váha obou nohou je rozložená stejnoměrně. Míč se nachází v dlani, kterou 
nebudeme udeřovat míč. Je natažená před tělem. Paže připravená na odbití se nachází v ose 
za tělem, také natažená a buď je ruka v pěst a nebo ji máme otevřenou a zpevněnou. Při 
provedení podání si míč nenadhazujeme, nýbrž si ho jen necháme sklouznout z ruky a 
připravenou paží za tělem udeříme míč buď celou dlaní a nebo pěstí.  
 
 Tato technika je určená pro začátečníky, tudíž se na výkonnostní a nebo vrcholové 
úrovni neobjevuje. Je to dáno, jeho nízkou rychlostí a malou variabilitou úderu. Není možno 
s ním soupeře překvapit a směr je předem jasně daný. (R. Vorálek) 
 
 

Vrchní podání plachtící 
 
 Základním principem plachtícího podání je předejít rotaci míče. „Míč musí být 
zasažen tak, že spojnice místa zásahu, těžiště míče a počáteční dráha letu míče jsou v jedné 
rovině.“ (Buchtel) 
Dalším faktorem, který nám pomůže docílit plachtícího podání je pohyb paže, který se po 
odbití zastaví. 
 

Metodicky správný postoj vypadá následovně. Hráč stojí a má mírně rozkročené 
nohy. V neodbíjící paži je připraven míč a s provádíme i nadhoz. Ten by se měl pohybovat 
kolem jednoho metru až dvou vysoko. Paže přichystaná na odbití je lehce zapažená a čeká na 
odbití ve správný okamžik. Snaha hráče je míč udeřit v nejvyšším bodě. Dlaň je rozevřená a 
zpevněná. Zápěstí není ohnuté a je ve stejném úhlu jako předloktí.  

 
 Kritické body: 
 

•  Nízký nadhoz 

•  Nezastavená paže po odbití 

•  Ohnuté zápěstí 

•  Nestabilní poloha nohou 

•  Boční a né čelní postoj 
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Plachtící podání ve výskoku 
  
  
 Technika tohoto druhu podání se provádí po odrazu obounož z poza koncové čáry 
(lajny). Odbití provádíme stejně jako u podání z místa. Rozdílný může být nadhoz. Neprovádí 
se jen z jedné ruky, ale i obouruč. Nadhazuje se asi 1 metr nad pravé či levé rameno. Celý 
pohyb je proveden rychleji než u podání ze země a s větší razancí. (Buchtel) 
 
 

Druhy provedení výskoku: 
 

•  Tříkrokový rozběh a výskok 

•  Dvoukrokový rozběh a výskok 

•  Nákrok a výskok 

•  Výskok z místa 
  

Výskok se odvíjí od úrovně hráče. Čím více se blížíme k vrcholovému plážovému 
volejbalu, tím je výskok hráčů vyšší. Souvisí to se snahou ztížit soupeři přihrávku. Pokud hráč 
udeří míč správně a ještě z větší výšky, má možnost ho udeřit silněji a tak zkrátit čas 
přihravači. (R. Vorálek) 

 
 Kritické body: 

 

•  Brzký nadhoz 

•  Příliš vysoký nadhoz 

•  Neudeření míče v nejvyšším bodě 

•  Dobře netrefené odbití 

•  Nezastavení paže při odbití 

•  Nesouhra s nadhozem, výskokem a následným odbitím  
 
 

Tento druh podání se využívá nejčastěji napříč všemi výkonnostními kategoriemi. 
Nejvíce u ženského plážového volejbalu a od té doby co se vyrobil nový míč značky MIKASA 
VLS2000 se objevuje více i u mužského. Je to dáno jeho nevyspitatelností plachtění a 
zpomalení míče. Tímto zpomalením se snížila rychlost smečovaného podání, které je 
založeno na rotaci a hlavně razanci. Proto to větší zastoupení plachtícího podání v mužském 
provedení.  
 
 

Smečované rotované podání 
 
 Před provedením rozběhu na podání, stojí hráč asi 3 metry od koncové čáry. Toto 
postavení je základní, ale v průběhu učení si každý hráč najde svoji vyhovující vzdálenost. 
Nadhoz je proveden paží, která bude posléze odbíjet. Tzn. Levoruký hráč levou a pravoruký 
hráč pravou. Jsou i výjimky, které si nadhazují levou paží a poté podávají pravou, ale to už je 
na individuálním pocitu.  
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 Při nadhozu se snaží hráč míč rozrotovat, aby se mu ho snáze podařilo zarotovat a 
trefil se do kurtu. Rotace nám neslouží jen pro lepší umisťování míče do hřiště, ale také nám 
umožňuje míči udělit větší rychlost a pomocí rotace se míč vrátí zpět do kurtu. 
 Po nadhozu dochází k vykročení levé nohy a provede první krok z rozběhu. První krok 
není tak dlouhý jako druhý. Ten je nejdelší a předchází mu odraz z nohy, která prováděla 
první krok. Snažíme se díky němu dostat přesně pod míč a zabrzdit vyvinutou energie 
směrem vpřed. Cíl je, abychom se odráželi přímo nahoru a dosáhli co nejvyššího výskoku. 
Poslední třetí krok je znovu levou a končí došlápnutím vedle pravé nohy. Při do kroku 
provádíme odraz obounož. Po odrazu se obě paže snaží dostat vzhůru a pomáhají nám zvýšit 
efektivitu rozběhu a odrazu. Ve fázi letu se paže rozdělí a ta neodbíjící si ukazuje na míč a 
druhá odbíjející provádí nápřah za tělem. Švih je proveden před tělem a v úrovni pravého 
ramene. Snaha je míč trefit ideálně celou dlaní. Paže v době odbití by měla být celá napnutá. 
Po odbití hráč dopadá na mírně pokrčené nohy. (Buchtel) 
 
 
 
 
 Druhy nadhozu: 
 

•  Nejdříve nadhoz poté rozběh na podání 

•  Dvoukrokový rozběh a nižší nadhoz 

•  Rozběh a nadhoz je proveden v průběhu druhého kroku 

•  Nadhoz jako na plachtící podání a v poslední chvíli míč zarotován dlaní 
 
 

Druhy nadhozu si vybíráme podle podmínek, které nám počasí a vnější okolí povolí. Nižší 
nadhoz provádíme ve větrných podmínkách, ať už to je dvoukrokový a nebo typ nadhozu 
s průběžným rozběhem. V silně větrných podmínkách využíváme nadhoz jako na plachtící 
podání, aby nám míč neuletěl a nebo když chceme překvapit soupeře. (R. Vorálek) 
 

Kritické body: 
 

•  Příliš nízký nebo vysoký nadhoz 

•  Nadhoz není proveden v ose rozběhu 

•  Brzký nebo pozdní nadhoz u typu s průběžným nadhozem 

•  Málo zarotované podání 

•  Neudeření celou dlaní a bez pohybu zápěstí vpřed 

•  Odraz není proveden pod míčem 

•  Špatně vyhodnocení vnějších podmínek 
 
 

Podání Skyball 
 
 Tento typ podání je velice náročný na provedení, aby bylo prospěšné tým. Postavení 
hráče v základním postoji vypadá takto. Hráč stojí bokem k síti, ramenní kloub odbíjející paže 
má blízko koncové čáry. Míč držíme v druhé ruce a to v úrovni boků. Nohy máme mírně 
pokrčené. Nadhoz u skyballu je proveden s rotací a nebo také bez. To je na individuálním 
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přístupu jednotlivých hráčů. V průběhu nadhozu se úderová paže dostává po oblouku 
směrem vzad a provádí nápřah. Nohy se z mírného pokrčení dostávají do hlubšího rozsahu a 
provádí tzv. zhoupnutí. Při dotyku paže s míčem se celé tělo postupně narovnává. Tímto 
pohybem vytvoříme další energii, kterou udělíme míči. Míč se snažíme udeřit dvěma způsoby 
a to buď špetkou(pěstí) a nebo hřbetem dlaně. Obě varianty mají své originální typy rotací a 
proto se nám budou hodit, abychom je mohli využít v proměnlivých podmínkách.  
 Po odbití do velké výšky a pomocí rotace necháme míč ve vzduchu ovlivnit větrem.  
 Tento typ podání není tak častý a využívá ho minimum hráčů. Jediný stálejší uživatel a 
i přezdívaný Mr. Skyball je italský plážový volejbalista s americkým pasem Adrian Carambula. 
Jeho schopnosti jsou dechberoucí. 
          (R. Vorálek) 
 
 
 
 

Taktika podání 
 
 
 Zvolená taktika je přizpůsobená kvalitě podání daného družstva. Pokud tým má velmi 
dobře zvládnuté všechny druhy podání, tak jeho cílem je snaha získání bodu ihned z podání. 
Pokud tým nezíská bod, tak se alespoň snaží znepříjemnit soupeři přihrávku. To může zaručit 
horší soupeřův útok a nebo zvýšit šanci na obranný zákrok či blok. 
 

Druhy taktických podání: 
 

•  Krátké plachtící podání s cílem rozhýbat soupeře na přihrávce. Soupeři se zkrátí čas 
na přihrávku a také se mu zkrátí možnost rozběhu na útočný úder. 

•  Dlouhé plachtící podání s cílem dostat soupeře až na koncovou čáru. Díky tomu se 
musí od koncové čáry dostat přes 7-8 metrů k síti, kde bude provádět útočný úder. 
Ještě výhoda tohoto servisu je, že blokující hráč má spousta času se dostat na místo 
bloku a soupeři lépe zabrání hru „na druhou“. 

•  Smečovaný nebo plachtící servis mezi dva hráče. Podle „Tri Bourne 2020 je to 
nejúčinnější podání z hlediska rozhodování mezi dvěma hráči. Rozhodnutí může 
zabrat čas a nebo se nedohodnou vůbec“. 

•  Podání úmyslně směřované mimo kurt, ale pomocí rotace a hlavně větru se vrací zpět 
do hřiště. 

•  Podání na slabšího přihrávajícího hráče nebo psychicky labilnějšího. (R. Vorálek, Kim 
Smith) 

 
 

Příjem podání 
 
 Základem je přesný příjem, pak je jednodušší následná realizace nahrávky a nebo 
další herní činnosti. Tudíž přihrávání podání je velice důležitou herní činností jednotlivce.  
 

Příjem rozlišujeme buď do nějakého prostoru v kurtu a nebo přímo na hráče. 
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Kvalitu určuje dráha letu míče. Jestli je dostatečně vysoká, dlouhá a jestli letí správným 
směrem.  
 

Druhy příjmů do prostoru: 
 

•  Příjem na střed 

•  Příjem před sebe 

•  Příjem na druhý kůl, kvůli rozhození soupeřící obrany 

•  Příjem na předem definované místo (specifikace týmů) 
 

Přihrávku podání lze uskutečnit odbitím spodem bez přesunu, po přesunu či v pádu. 
Pokud ani pád nestačí, tak hráč využije přihrávku v pádu, ale provedení jednoruč. Specifikum 
plážového volejbalu je přihrávka obouruč vrchem prstama. Dle pravidel je velice obtížné ji 
provést, a proto se hráči uchýlili k přihrávce obouruč spodem a v nižší četnosti obouruč 
vrchem „kaplí“. Je to dáno tím, že kaple má menší plochu pro odbití a přesun k míči musí být 
přesný.  

Odbití obouruč spodem má větší variabilnost odbití. Například můžeme přihrávat pod 
úhlem, lépe se dostaneme pod míč a můžeme ho hrát až skoro před dopadem do pískového 
podkladu. (R. Vorálek) 

 

 

Využitelné způsoby pro přihrávku 
 
  

Přihrávka obouruč spodem nebo-li bagrem 
 
 Hráči stojí ve volejbalovém střehu a čekají na míč. Nohy mají širší postavení, než je 
šíře ramen. Levá nebo pravá noha je buď lehce předsunutá a nebo jsou v jedné rovině. Výběr 
jedné z variant je už na individuálních zvyklostech hráče. Váha těla nám směřuje vpřed a 
zatěžuje více přední část plosky nohou. Tělo s trupem je mírně předkloněno, kolena se nám 
krčí a dostávají se před špičky. Paže jsou v předpažení poníž, ohnuté v loktech a dlaně jsou 
natočena směrem k nebi. Z pozice volejbalového střehu se hráč pohybuje malými kroky, 
úkroky, během a nebo překroky. Kroky provádíme ve vysoké rychlosti s krátkým kontaktem 
chodidel po povrchu a s neustálím trasováním míče. Kombinace kroků, překroků a úkroků se 
dá libovolně kombinovat, aby se hráč lépe a co možná nejrychleji dostal k míči. Paže se před 
odbitím natáhnou a ruce se spojí, tímto způsobem:    (Buchtel) 
 

•  Podle R. Vorálka „se dlaně spojují přes sebe, kdy jedna ruka se vloží hřbetem do dlaně 
druhé ruky tak, že se prsty obou rukou položí kolmo přes sebe a palce těsně vedle 
sebe shora na prsty. Hrany dlaní jsou k sobě mírně přitlačovány“. 

•  Vzájemné přeložení prstů, přiložení dlaní k sobě, palce se nacházející se vedle sebe, 
spodní část dlaní přitlačující k sobě vytváří spojení s překříženými prsty. Tento 
způsob provedení je raritou. 

•  Levá ruka je sevřená v pěst a vkládá se do pravé otevřené dlaně. Palce se dotýkají. 
Tento způsob spojení se nazývá s přitisknutí prsty. (R. Vorálek) 
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Pro správné odbití by měly být paže spojené, natažené v loktech, jedno předloktí co 

nejblíže přitisknuto k druhému, tak aby tvořilo co největší plochu pro odbití míče. K vytočení 
předloktí nám slouží tři způsoby spojení viz.: výše. 

První impuls u odbití je ztlumení míče pažemi a pokrčením nohou. Následně se nohy 
natáhnou a končíme lehkým pohybem vpřed proti míči. 

 
 

Přihrávka obouruč vrchem (kaple)  
 
 Míče, které nám míří do oblasti hlavy, nad hlavou či mimo osu nad úrovní ramen 
musíme odehrát dle pravidel velmi „čistě“. Díky tomu se vymysleli jiné druhy odbití než 
odbití obouruč vrchem. Jeden z nich je odbití vrchem tzv. kaple. Hráč stojí ve volejbalové 
střehu akorát ve vyšším postavení. Paže se nachází v pozici předpažení povýš na šíři ramen. 
Pro zasažení míče se spojí prsty u dlaně a vytvoří plochu pro odbití (kapli). Míč hrajeme nad 
úrovní ramen, vnějšími hranami dlaní a pod to svislou rovinou. Pohyb provádíme směrem 
vpřed pomocí předloktí. V době odbití je trup napřímený a nebo v mírném záklonu. Záleží na 
pozici těla a míče v době odbití. Kaple se využívá jak při přihrávce podání, které nám letí nad 
úrovní ramen a nebo také když hráče míč přelétává. 
 

Způsoby odbití kaplí: 
 

•  Ruka v pěst, druhá zabalí 

•  Obě ruce směřují k nebi, jsou otevřené a jsou spojené palci. 

•  Obě ruce jsou přivřené a spojené palci     (R. Vorálek) 
 
 

Přihrávka jednoruč vrchem (kobra) 
 
 Pro tento druh odbití si vybíráme míče, které nám letí mimo osu těla nad rameny 
nebo letící za námi. Můžeme ji provést jak na pískovém povrchu, tak i v odraze. Paže je 
natažená a nebo pokrčená. Natáhneme ji až v době odbití, pro výběr z variant si volíme 
rychlost letícího míče. Pokud je velmi rychlý necháme jen nataženou paži. Prsty budou 
zpevněné a ohnuté. Míč se pak lépe odrazí. 
 
 
 
 

Techniky odbití: 
 

•  Dva prsty jsou vytrčené a ohnuté v druhém článku 

•  Čtyři prsty jsou vytrčené a ohnuté v druhém článku 
 

Palec se u obou technik vždy schovává, aby se nepletl do odbití 
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Taktika příjmu 
 
 
 Hráči v plážovém volejbale stojí přibližně na 6 metrech od sítě a zaujímají volejbalový 
střech. Jelikož se na hřišti pohybují jen dva hráči, tak každý z nich si hlídá jen tu svoji půlku. 
Základní postavení na příjem se může měnit podle soupeřícího podání a nebo 
povětrnostních podmínek. Pokud nám vítr fouká do zad, tak bychom si měli popojít směrem 
vpřed abychom eliminovali rychleji zapadající podání. Jestli soupeři podávají mezi nás, jsou 
tři varianty, jak předejít nedorozumění.       (R. Vorálek) 
 

•  První varianta je na zavolání před odbitím. Úskalí této varianty, je pozdní reakce 
přihravače na tvrdší podání a nebo nezaslechnutí volání. 

•  Druhá varianta je založená na předem daném principu. Pokud hráč podává 
diagonálně a hráč stojí v tomto směru vybírá střed on. 

•  Třetí varianta přihrávání středu, je před podáním předem daná. Jeden z hráčů, který 
je buď lepší přihravač nebo se cítí lépe na přihrávce, si řekne „beru střed“. 

 
 
Příjem by měl být cílen do míst kam poběží druhý hráč na následnou nahrávku. Toto místo je 
asi jeden a půl metru od sítě a dle podmínek dostatečně vysoko. Hráč který očekává 
přihrávku do určitých míst, by měl počítat i s horším příjmem a proto jeho první krok je 
pomalejší a následně se zrychlují, aby se včas dostal pod míč. (R. Vorálek) 

 
 

Nahrávka 
 
 
 Je to typ herní činnosti jednotlivce, při které se snažíme pomocí určitých technik 
využít maximální potenciál našeho spoluhráče. Tím že mu nahrajeme, tak jak náš spoluhráč 
potřebuje. 
 Ve více případech se jedná o druhý úder, který cílíme z různých pozic v hřišti na 
přesné místo u sítě. Podle R. Vorálka se až 20% z celkových herních činností jednotlivce podílí 
nahrávka na herním výkonu. Nejčetnějším druhem nahrávky se ukazuje pozice ve stoje, 
nahrávka před sebe a po předchozím přesunu. Rozdílem oproti šestkovému volejbalu se 
nahrává více z nestandartních pozic a to například.: v pádu, v kleku, ve výpadu či sedu. 
 

Nahrávání v řeči čísel, vypadá následovně. 
 

•  90% nahrávek je vedeno v čelním postoji 

•  2% jsou nahrávky v laterální ose 

•  8% je pro využití nahrávky přes hlavu 
 

Plážový volejbal klade vysoké nároky na technické provedení. Proto by každý hráč měl  
umět nahrávat jak obouruč vrchem, tak také obouruč spodem. Nyní se nahrává více obouruč 
vrchem, jelikož pravidla odbití se velice zmírnila a i úroveň hráčů zlepšila. Proto se „bagrem“ 
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hrají jen těžké rozrotované míče a nebo míče kam hráč nestihne dojít do ideální pozice pro 
odbití obouruč vrchem. 

Dalším rozdílem oproti šestkovému volejbalu je, že si hráč může na krátkou chvíli 
podržet míč v prstech. Vše je ale podmíněno pohybem jen nahoru nikoliv dolů a poté 
nahoru. V moderním a vrcholovém provedení se využívají všechny druhy nahrávek (nahrávka 
ve výskoku, rychlá nahrávka do kůlu, jeden metr u sebe a atd.) do všech různých míst. Je to 
dáno vysokou obranou u sítě nebo-li blokem, který je stále vyšší a vyšší. Také na to mají vliv 
specialisti polaři, který jsou stále rychlejší a rychlejší. (R. Vorálek) 
 
 
 

Druhy nahrávek 
 

Nahrávka obouruč vrchem před sebe, nad sebe a za sebe 
 

Při nahrávce stojíme s jednou nohou vpřed a nohy jsou pokrčené. Paže jsou v lokti 
také pokrčené a dlaně pomocí prstů vytvářejí „košíček“ , který uprostřed vypadá jako 
diamant. Když nám míč dopadne do košíčku, tak se jak nohy, tak paže natáhnou a míč 
plynule odbijí. 
 Tento druh nahrávky se pasuje do role standartní nahrávky, která nemá za účel 
soupeře rozhodit, ale její účel je dobře si připravit situaci pro spoluhráčův budoucí útočný 
úder. Další její využití je, aby útočící hráč směřoval svůj útok proti větru. (Buchtel) 
 
 

Nahrávka z nízkého střehu čelně 
 
 Nahrávač je ve výpadu. O zadní nohu se opírá pomocí špičky. Nohy jsou na šíři ramen 
a hýždě jsou nízko nad patou zadní nohy. Trup je vzpřímený. Napínání zadní nohy a zvedáním 
těla se začíná pohyb. V době odbití se donapíná celé tělo, především paže. 
 
 

Nahrávka z podřepu stranou 
 
 Dlouhým přesunem pomocí úkroku se dostává pod míč. Pokrčí na vykročené noze 
koleno a přenese na něj váhu. Trup je ve svislé poloze. Pohybem vzhůru z vykročené nohy 
začíná odbití. V konečné fázi odbití pokračují v pohybu paže a poté zapěstí. (R. Vorálek) 
 
 

Rychlá nahrávka nebo-li „střelba“ 
 
 V halovém volejbale jsou rychlé nahrávky základ úspěchu. Nyní se tento typ nahrávek 
i čím dál častěji využívá v plážovém volejbale. Jen tento typ nahrávky se nehraje na tak 
dlouhou vzdálenost. Je to dáno vnějšími vlivy a také budoucím jednoblokem na obraně. 
Střelba může být před sebe a nebo za sebe.  
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Nižší nahrávka nebo-li „metr“ 
 
 Tento typ nahrávky není tak častý. Na jeho provedení je potřeba velká přesnost a 
dobré načasování. Nahrávka vyletí jen jediný metr nad hráčem a to kdekoliv kde nahrávající 
hráč stojí, tudíž druhý hráč se musí vždy po předchozím příjmu přesunout přesně na hráče. U 
nahrávky metr je riziko takové, že pokud má rozptyl, útočící hráč už nemůže vykompenzovat 
nepřesnost svými kroky jak u standartní vysoké nahrávky.   (Dirk Severloh) 
 
 
 

Nahrávka ve výskoku 
 
 Hráč se dostane pod míč a před odbitím provede výskok a nahraje spoluhráči ve 
výskoku. Nahrávka ve výskoku je přísněji hodnocena rozhodčími, a proto její technické 
zvládnutí musí být perfektní. Zmatením soupeře pomocí výskoku, vzniká výhoda pro 
útočícího hráče. Soupeř si může myslet, že z nahrávajícího hráče se stane útočící a bude hrát 
„z druhé“. Poté je obrana rozhozená a nebo není vůbec provedena. 
 
 
 

Nahrávka obouruč spodem nebo-li bagrem před sebe, stranou a za sebe 
 
 Paže se snaží natočit do směru, kam má směřovat nahrávka. Tyto způsoby jsou: 
 

•  Natočení paží vlevo nebo vpravo s vysazením ramene vzhůru 

•  Postavení hráče čelně k síti 

•  Podle R. Vorálka „letí- li míč vlevo od nahrávače, hráč snižuje své pravé rameno a tím 
zvedá předloktí a jeho plochu k odbití vlevo od těla do požadované výše“ 

 
 

Nahrávka jednou rukou 
 
 Tato varianta je spíš záchranná operace než provedení, které se využívá pro 
pravidelnou přesnou nahrávku. Jeho zvládnutí je velice technicky náročné. Každá nepřesnost 
při odbití může způsobit ihned chybu a bod pro soupeře. 
  

Možnosti nahrávky jednou rukou: 
 

•  Nahrávka kobrou v pádu a nebo ve stoje blízko sítě 

•  Nahrávka hřbetem ruky v pádu 

•  Nahrávka v pádové technice, hráč míč udeří vytočenou paží vzhůru, v místech kde je 
pěst. Provedení je buď zavřenou pěstí nebo otevřenou dlaní.  

(A. Tomatis) 
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Taktika nahrávky 
 
 Přesnost nahrávky je velice závislá na kvalitě útočícího hráče. Výška, délka, rychlost a 
trajektorie míče nám určují kvalitu. Vysoké a dlouhé nahrávky se využívají jen u nepřesných 
příjmů a nebo u nahrávky bodových míčů. 
 Nahrávky rychlé a přesné jsou v moderním plážovém volejbale cesta k úspěchu. Díky 
nim je blok rozhozený a pokud případně i polař, tak nám to zvyšuje procento k zisku bodu. 
 Po nahrávce se hráč přesune do obranného postavení a čeká na případný míč od 
bloku (vykrývání). Když zaujme tuto pozici, snaží se poradit spoluhráči, kde stojí soupeřící 
polař.         (R. Vorálek) 
 

Útočný úder 
 
 
 Hráčovo odbití, kterým chce ukončit rozehru a získat tím pod pro svůj tým. Převážně 
se hraje jednoruč a to v co největším výskoku u sítě. Útočný úder podle Mesquita & Teixeira 
2004 a Kiraly & Shewman 1999 se rozděluje do čtyř kategorií: smeč, drive, zalívka, útok na 
druhou.  
 

Smeč 
 
 Je to nejtvrdší úder, ze všech útočných možností. Hráč se snaží maximální silou udeřit 
do míče a pomocí horní rotace ho trefit do kurtu. Míč trefuje nataženou paží a v nejvyšším 
bodě. Základní směry, které smečí hrajeme, jsou: lajnový, diagonální. Cílem je, vyhnout se 
blokujícímu soupeři a také hráči v poli. Proto se lajnový a diagonální úder dále rozlišují.  

•  Krátká lajnová smeč, která míří do půlky hřiště ke krajní lajně.  

•  Ostrá diagonální smeč, která směřuje do 2 – 4 metrů od sítě a také k postranní čáře. 
Velmi účinný úder, pokud je jeho provedení dostatečně přesné a rychlé. Nemělo by 
se stát, aby tento úder byl předem avizován.  

•  Poslední smečovaný úder není diagonální a ani lajnový. Je mířený přesně mezi 
blokujícího hráče a bránícího v poli. Tato smeč se hraje do zadní části hřiště do přesné 
poloviny nebo-li do středu. (Kiraly & Shewman 1999) 

 

Drive 
 
 Drive je pomalejší úder než smečovaný. Míč se stále snažíme zasáhnout nataženou 
paží a v nejvyšším bodě. Tento útok se hraje do volných prostorů v kurtu. Většinou se hraje 
před bránícího hráče, aby se nestihl přesunout ze zadní části do přední a ještě do stran. Buď 
blíže k lajnám a nebo těsně vedle bloku. Poté se „drive“ může využít do odstupujícího 
blokaře. Hráč při odstupu nemá tolik času na reakci a proto můžeme hráče přímo trefit nebo 
se snažit mířit mimo jeho dosah paží či do obličeje. (Teixeira & Mesquita 2004) 
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Zalívka 
 
 Tento úder patří do kategorie technických úderů. Hráč se snaží zalívku co nejvíce 
skrýt a zahrát ho v nejvyšším bodě. Úder není zahrán agresivně, ale pomaleji a s velkou rotací 
do míst kde nestojí bránící hráč. Také se hraje přes soupeřící blok. (Shewman 1999) 
 

Místa kam se úder hraje: 
 

•  Lobovaný úder přes blokujícího hráče směřovaný do lajnového rohu. 

•  Lobovaný úder přes blokujícího hráče směřovaný do diagonálního rohu. 

•  Krátký lobovaný lajnový úder letící metr a půl za blokujícího hráče. („Ding“ Andrea 
Tomatis) 

•  Krátký lobovaný středový úder letící metr a půl za blokujícího hráče. („baby kat“ 
Andrea Tomatis) 

•  Ostrý lobovaný úder letící podél sítě nebo-li „kat“ 
 
 

Technická provedení, jak hrát zalívky 
 

•  Zalívka provedená ohnutými klouby na ruce nebo-li kobrou, drápem. 

•  Zalívka otevřenou a zpevněnou dlaní. 

•  Zalívka zahraná konečny prstů, které jsou zcela propnuté. („Labuť“ nebo „Bohouš“).  
 

Všechny tyto údery, musí být zahrány tvrdými částmi dlaně nebo ruky. To je rozdíl oproti 
šestkovému volejbalu, kde se smí hrát i měkké údery. (Rob Dyba, 2013) 
 
 

Taktika útočného úderu 
 
 

Taktických variant je hned několik viz. níže, je to proto, že hráč útočí jen proti 
jednobloku, proti odstoupenému bloku, po horší nahrávce, po rychlé nahrávce, z jiných míst 
(ze středu, z hlavního kůlu, vždy dva metry od nahrávajícího hráče, atd…). Také je to 
ovlivněno, protihráčovou obranou v poli, reagování na spoluhráčovu radu, svázáno 
taktickými pokyny (vyšší blokař, nižší blokař, vyšší polař, nižší polař), slabšími nebo horšími 
kvalitami jedním ze soupeřů a v poslední řadě proměnlivými podmínkami (jak moc a odkud 
fouká vítr, jestli prší či nikoliv, jaký je povrch na daném hřišti, kde se nachází sluníčko).  
 
 

Taktické varianty útočících hráčů 
 

•  Hráč se po nahrávce podívá na soupeřící stranu a zavolá předem ujasněné signály 
svému spoluhráči. Ten reaguje a nebo nereaguje na jeho povel. Na vrcholové úrovni 
se hlásí dva druhy signálu a to jestli se na síti nenachází blok ( „BEZ!“ , „NO-ONE!“, 
„OHNE!“ a nebo kde je volný prostor pro technický úder („LAJNA!“ , „DIGA!“ , 
„KAT!“). 
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•  Útočící hráč se chystá zaútočit obdrženou nahrávku a těsně před ukončením 
smečařského rozběhu se podívá na soupeřící stranu a zkontroluje pozici blokující a 
hlavně pozici bránícího polaře. Na základě zjištěných informací se rozhodne pro 
útočnou variantu. 

•  Blokující obrana se rozhodne odstoupit od sítě a zaujme pozici polařskou. Toto 
rozhodnutí může být v rámci taktických pokynů i přes výbornou nahrávku a nebo 
naopak nahrávka se soupeři nepovedla a proto se zvolí odstup. Útok je pak veden do 
odstupujícího hráče, který je rozhozen odstupem a nebo změnou směru pohybu nebo 
útočící hráč zvolí směr mezi dva hráče(střed) či kat, ostrý útočný úder podél sítě. 
Poslední variantou útočníka je provést útok do slabšího následného útočníka.  

•  Údery je nutné provádět v nejvyšší možné výšce kvůli přeskakování bloku a rychlost 
polaře.  

•  Útočný úder se snažíme hrát co nejblíže k lajnám a nebo mezi dva hráče. (R. Vorálek) 

•  Vhodná taktika je měnit tvrdé údery s technickými. Jejich poměr by měl zaujímat 3:1 
a to buď tři tvrdé a jeden technický proti slabšímu soupeřícímu blokaři. Jestli máme 
proti sobě blokaře s vysokým dosahem tak poměr by měl být 1:3 (jeden tvrdý a tři 
technické)  

•  Proti moderní rychlé a vysoké hře soupeře platí hrát tzv. „sklepky“. Úder hrajeme 
nataženou paží, bez maximální razance a ze shora dolů. Míč směřuje do poloviny 
kurtu, co nejblíže k lajnám a nebo pod pažemi blokaře. (A. Tomatis) 

•  Při slabém podání od soupeře či lehkém míči se nabízí rychlá kombinace(střelba do 
kůlu, rychlá hra na dva metry vpřed a nebo vzad, metr u sebe) nebo hra z druhé. 
Spoluhráč ihned přihrává na následný útok. Ušetří se čas, který by obrana 
potřebovala na zformování. 

 

Blok 
 
 V plážovém volejbale se pomocí bloku vymezí prostor, který má za cíl zabránit 
soupeřícímu útoku. Hráč vyskočí s nataženými pažemi co nejvýše a pokud mu jeho fyzické 
předpoklady dovolí, snaží se přesáhnout pažemi na soupeřovu polovinu. Aby zúžil prostor na 
jeho obranné polovině. (A. Mol) 
 
 
 

Rozdělení bloku 
 
 Blokování bylo rozděleno na blokování v pozici a na odstup. Podle Mesquite & 
Teixeira 2004 se dále dělilo na blokování lajnový směrů a diagonálních. Další rozdělení je na 
útočný blok a obranný blok (Koch & Tilp 2009). 
 

Cíle blokování 
 

•  Základním cílem bloku je zabránit míči v přeletu na vlastní polovinu nebo vymezit 
prostor pro svého spoluhráče v poli.  
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•  Použití útočného bloku jako získání přímého bodu(sražením, zchozením, 
přetlačením). 

•  Použití obranného bloku nadražením míče nad sebe, nebo do prostoru kde je polař 
či kde polař na základě nadražení stihne doběhnout a vybrat ho.  

 
 
Kombinace obran dvou spoluhráčů je nezbytná pro úspěšnou obranu. Jelikož jsou jen dva 
hráči v hracím poli, tak se vylučuje obrana dvojblokem. Tudíž se využívá jen jednoblok a nebo 
viz. výše odstup do obranného pole.  

V nynější době je velmi málo týmů, kteří nemají specialisty blokaře a specialisty 
polaře. Je to dáno zlepšení kvality hráčů, jak po fyzické, tak po technické stránce. Hráči 
s vyššími výškovými parametry a delšími pažemi jsou rychleji na dosah míče a nepotřebují 
takový výskok, aby se dostali do potřebné výšky. Proto se hráči těchto parametrů více 
objevují na scéně.  

Trénink je také více specializován a každý specialista se může více věnovat své 
činnosti a tím se více zlepšovat. Například doběh po podání na síť a provést blok nebo po 
dopadu z bloku okamžité otočení do pole a následná nahrávka spoluhráči. (R. Vorálek) 

 

Jednoblok 
 
 Hráč se dostane do pozice, kde bude provádět výskok. Trup směřuje mírně vpřed a 
nohy jsou pokrčeny přibližně do 90 stupňů(někteří hráči provádějí výskok i z plného dřepu). 
Hlava se dívá na míč a na soupeře. Paže jsou pokrčené v předloktí a směřují vzhůru podél 
sítě. Paže napomáhají hmitem vzad a následně vzhůru k snadnějšímu výskoku. U jednobloku 
je velmi podstatné časování blok a u plážového volejbalu ještě více oproti šestkovému. Díky 
více druhů bloků. Paže při výskoku provádí tzv. přesah a nebo je jen vzpažíme. Zápěstí se 
v poslední chvíli lehce ohnou, prsty na dlani jsou maximálně roztažené, které tvoří vějíř. 
         
 

Druhy jednobloků 
 

•  Obouruč (jednoduchý-rovný blok, uskočený blok, tzv. Véčko blok – obě paže 
roztařené do písmene V. 

•  Jednoruč – Jednoručný blok dosáhne dál než obouručný. 
 
Druhy jednobloků jsou ovlivněny těmito způsoby: 
 

•  Na způsobu útoku soupeře 

•  Na směru útoku soupeře 

•  Na výšce útoku soupeře 

•  Na vzdálenosti, odkud je útok veden 

•  Na technice útočícího hráče (R. Vorálek) 
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Taktika blokování 
 

•  Vyhledávání dobrého pozice pro blok, které nám napomáhá rychle reagovat na 
vzniklou situaci. (například: provedení odstupu, dlouhý úkrok k útočícímu hráči, více 
času na analyzování soupeřícího útoku). 

•  Maximální přesah bloku při útoku soupeře. 

•  Zpožděný „timing“ (čekání na soupeřící technický úder) 

•  Dodržení předem domluvených základních signálů se spoluhráčem(1 - blokování 
lajny, 2 - blokování diagonály) 

•  Dodržení předem domluvených signálů (3 – úkrok do diagonální pozice bloku a 
následný odskok do lajnového směru, 4 – úkrok do lajnové pozice bloku a následný 
odskok do diagonálního směru) (A. Tomatis) 

•  Pozice a výskok do lajnového směru a následný přesah paží do diagonálního směru 

•  Pozice a výskok do diagonálního směru a následný přesah paží do lajnového směru 

•  Na poslední chvíli odstoupení z bloku jako nalákání soupeře do technického úderu 
 
 
 

Vybírání 
 
 Tato herní činnost jednotlivce má za úkol udržet pomocí odbití nebo reflexního 
zákroku míč ve hře. Nejlépe na svojí polovině kurtu. Vybírání velice souvisí se souhrou bloku 
s tvým spoluhráčem. Dalšími faktory jsou individuální úroveň polaře a jeho anticipace 
soupeře nebo-li předvídání. 
 

Pro vyšší úspěšnost vybírání útoku soupeře, je podstatné sledovat trajektorii letu 
míče a co je ještě hlavnější podle slov N. Luceny (2018) snažit se odizolovat od všech vnějších 
vlivů, jen sledovat soupeřovi pohyby a hlavně jeho dlaň před udeřením do míče. 

 
Polař má za úkol být co nejdéle neviděn soupeřem a pomocí souhry se spoluhráčem 

na bloku nalézt správné místo dopadu míče. Pokud soupeř uvidí dříve polaře a uspěchá se 
obrana, snižuje se tím úspěšnost vybírání. Nejčastějším způsobem vybírání je pádovou 
technikou. Polař padá ve všech směrech, ale nejvyužívanější jsou pády do stran a vpřed. 
Technika vybírání má výhodu, že není tak přísně hodnocena rozhodčími a při tvrdém útoku 
který směřuje ze shora dolů nebo při reflexivní úderu, je i povolen nečistý úder. (R. Vorálek) 
 

 
 

Typy vybírání 
 

•  Vybírání obouruč prsty, otevřenou dlaní  

•  Vybírání jednoruč otevřenou dlaní v pádu stranou 

•  Vybírání rukama nad hlavou i v pádu stranou 

•  Vybírání jednoruč spodem 

•  Vybírání obouruč spodem (R. Vorálek) 
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Vybírání odbití jednoruč spodem v pádu vpřed a do strany 
 
 Polař se po krátkém sprintu přesune do dráhy letu míče a těsně před ním vyhodnotí, 
jestli provede pád vpřed a nebo do strany. Poté sníží těžiště, odrazí se z jedné nohy a pomocí 
úderové paže se snaží nataženou paží vybrat míč. Druhá paže slouží jako opěrný bod. Míč se 
hráč pokouší vybrat buď sevřenou dlaní nebo hřbetem dlaně či otevřenou dlaní, ale u této 
techniky hrozí, že se míč může potáhnout a rozhodčí by poté odpískal tažený míč. Po udeření 
míče se oběma pažemi snaží ztlumit náraz do písku. Pokud je hráč fyzicky zdatný, provede 
ihned klik a mnohem se rychleji znovu zapojí do hry, v nejlepším případě útočí spoluhráčovu 
nahrávku.         (R. Vorálek, A. Tomatis) 
 
 

Taktika vybírání 
 

•  Hráč stojí ve výchozí pozici v diagonálním směru (2 metry od koncové čáry) a očekává 
tvrdý útok do diagonály a nebo technický vysoký úder přes blokujícího spoluhráče. 
Kam by se po úderu rychle přesunul. 

•  Hráč popostoupí na úroveň poloviny hřiště a snaží se vybírat tvrdé údery obouruč 
prsty a nebo ostrý technický úder nebo-li kat pádem vpřed. 

•  Hráč stojí předem v lajnovém směru (2 metry od koncové čáry) a opět očekává tvrdý 
úder. Primárně se na něj ale nesoustředí. Těsně před udeřením soupeře do míče 
vybíhá pro „kat“. 

•  Hráč stojí v zákrytu blokujícího hráče a na poslední chvíli vybíhá do lajnového (signál 
číslo 3) nebo do diagonálního (signál číslo 4) směru. 

•  Když útočící hráč se podívá na soupeřovu stranu a nebo se dívá periferně, tak polař 
naznačí pár kroky do jednoho směru „klamavý pohyb“ a poté se ihned přesune zpět 
do výchozí pozice vybírání (diagonální nebo lajnový směr). 

•  Hráč se postaví na střed, vypustí tvrdé útoky a soustředí se jen na technické údery. 
 
 

Vykrývání 
 
 V plážovém volejbale je vykrývání nedílnou součástí, i když se na ní velice zapomíná. 
Hráč se po nahrávce přesouvá do pozice vykrývání. Stojí ve střehovém postavení a očekává 
míče, které směřují od soupeře (blok, odražený míč od polaře, prohození od soupeře). Tato 
herní činnost vyžaduje dobrou předvídavost a hlavně rychlou reakci. (R. Vorálek) Hráč se 
snaží míč jen zachránit, aby nedopadl na zem a to všemi způsoby vybírání. Vykrývání má 
pozitivní vliv na psychickou podporu útočícího hráče. I když si myslí, že míč už je prohraný, 
spoluhráč míč vybere a tím zkazí radost soupeři a dodá energii svému týmu. Ve hře to pak 
vypadá, jako kdyby se zastavil na chvíli čas a poté se objeví z obou stran emoce. Následně si 
jeden tým více věří na útoku a druhý tým si poté neví tolik rady s obrannou činností. 
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Herní kombinace 
 
 V plážovém volejbale je to stejné jako u jiných sportovních her. Útočné a obranné 
fáze se neustále mění. Je to dáno proměnlivostí herních situací a jejich následné řešení. 
V tomto sportu se snaží o spolupráci dva hráči, kteří se pohybují na písečném podkladu a 
jejich snaha je co nejrychleji vyřešit danou situaci a tím co nejsnadněji získat bodový zisk. 
 
 

Rozdělení herních kombinací v plážovém volejbalu 
 

•  Herní kombinace útočného charakteru 
-  Nahrávač si nabíhá na spoluhráčův příjem 
-  Hráč přihrává rovnou spoluhráči na útok 
-  Nahrávač nahrává z horšího příjmu ( „out of system“ ) (John Forman) 
-  Hráč nahrává a hlásí jednoduchý signál spoluhráči k útoku 

 

•  Herní kombinace útočného i obranného charakteru 
-  Výchozí postavení na přihrávce 
-  Střehové postavení v kterém očekáváme letící míč, ať už je odkudkoliv 

 

•  Herní kombinace obranného charakteru 
-  Obrana provedená s blokem 
-  Obrana s odstupujícím blokem 
-  Obrana bez bloku (amatérská úroveň)    (R. Vorálek) 

 
 

Herní kombinace útočného charakteru 
 
 V plážovém volejbalu se nerealizují tak často herní útočné kombinace jako 
v šestkovém volejbalu. Je to dáno rozmanitými situacemi a taky nestálým výběrem podání 
do soupeře. Tudíž se mění nahrávači a příjímací hráči. Poté jsou herní kombinace řešené 
intuitivně. I když jsou předem domluvené. 
 
 

Herní kombinace s nabíhajícím nahrávačem 
 
 Využívají se vždy, když se soupeř uchýlí k přehrání míče přes síť. Proto je tato herní 
kombinace v plážovém volejbalu velmi častá. 
 

•  Využívá se po podání soupeře 

•  Využívá se po obranném zákroku spoluhráče a nebo soupeře 

•  Využívá se po soupeřově lehkém míči nebo-li „míči zadarmo“ 

•  Využívá se po odbití po předcházejícím spoluhráčově a nebo soupeřově odstupu 

•  Využívá se po nadražení spoluhráčově bloku nebo soupeřícího 
(R. Vorálek) 
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Po vybrání míče od soupeře se spoluhráč dá do pohybu a běží nahrát jeho příjem. 
Útočné údery se hráči snaží hrát z vyšší nahrávky, jelikož příjem míčů není vždy přesný. 
V nynější době jsou i týmy které tuto standartní nahrávku už hrají jen z velmi těžkých příjmů 
a i někdy v pádu. Ostatní příjmy se snaží hrát z jiných pozic a i třeba zapojí rychlejší nahrávku. 

 

Typy kombinací a signálů 
 

•  „střelba“ – rychlá střelená nahrávka za účelem rozhodit soupeřící blok 

•  „čtyřka“ – kratší střelená nahrávka, kterou využívají blokaře v šestkovém volejbale 

•  „šestka“ – kratší střelená nahrávka za nahrávajícího hráče 

•  „metr“ – nahrávka metr nad nahrávajícího hráče 

•  „nahrávka za“ – nahrávka za hlavu nahrávajícího, jejím účelem je rozhodit soupeřovu 
předem dohodnutou obranu a případně zhoršit soupeřovu pozici bloku 

•  „Nahrávka ve výskoku“ – naznačení útoku z druhé a ve výskoku přecházíme 
k rychlejší nahrávce na spoluhráče 

 
 

Herní kombinace s přihrávkou k útoku 
 
 Herní kombinace s přihrávkou k útoku se využívá u letících míčů, které nejsou složité 
na přihrávku. Ať už podání, které má hráč pod kontrolou a nebo již zmiňovaný „míč 
zadarmo“. Přihrávka je mířená k síti, kde spoluhráč provádí rovnou útočný úder. Tyto 
kombinace jsou účinné, ale musí se s nimi šetřit. Ideální na rozhození rytmu obranné složky 
soupeře. 
 

Typy kombinací 
 

•  „útok z druhé“ ve výskoku – spoluhráč přihraje míč na síť a hráč útočí buď 
s přehledem na útoku (podívá se kde není soupeř a přesným, kontrolovaným útokem 
získá bod) a nebo tvrdým útočným úderem. Tato kombinace je nejvýhodnější, pokud 
soupeřící blokař je na podání a po podání musí doběhnout na blok 

•  „útok z druhé“ odbití prsty nebo bagrem – tato útočná kombinace se využívá velmi 
zřídka, je dáno její pomalejší rychlostí útoku (odbití bagrem) a také náročností 
pravidel (odbití prsty). Zde se musí dodržet odbití v ose. Jinak je to bráno jako 
porušení pravidel (odbití v ose může napovědět soupeři směr útoku, a proto je tento 
typ velmi náchylný na odhalení). 

•  Odbití „z druhé“ pomocí útočného úderu bez výskoku – Hráč se chystá na odbití 
vrchem prstama a v posledním okamžiku to změní na útočný úder, který je mířen do 
druhé strany, než stojí ve vyčkávací pozici soupeřící polař.  (M.Burik) 
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Herní kombinace útočného i obranného charakteru 
 
 Tyto kombinace tvoří co možná nejlepší podmínky pro postavení hráčů v obranné, 
přechodové části z obrany do útoku nebo jen útočné. Plážový volejbal nabízí tyto dvě útočně 
obranné kombinace. 
 

•  Vyčkávací postavení 
 
Jeden hráč se nachází pod sítí (blokař) a druhý (polař) se po podání přesune do 

výchozího postavení, které je asi 5 metrů od sítě a v diagonálním směru proti 
útočícímu hráči. Další vyčkávací postavení je, že na podání je tentokrát blokař. Po 
podání běží ihned k síti a zaujímá výchozí postavení naproti hráči který přihrává. Polař 
je opět i před podáním rovnou ve stejné pozici jako je uvedeno výše. Poté je 
postavení, že oba hráči zaujímají postavení v poli, ale tato strategie se využívá jen na 
amatérské úrovni. 

 

•  Střehové postavení proti soupeřícímu podání 
 

U podání je výchozí postavení 6 metrů od sítě a každý z hráčů si hlídá svojí 
půlku hřiště. Vzdálenost mezi hráči je okolo 2 až 3 metrů. Toto výchozí postavení se 
mění podle:  
 
-  Povětrnostních podmínek (například: Týmu, který je na přihrávce fouká do zad, 

tudíž soupeř může více přitlačit na podání a podání mu bude více zapadat. Pro 
přihrávající tým se mění výchozí pozice ze 6 metrů od sítě na 5–4 metry). 
 

-  Kvalita přihrávky jednotlivých hráčů (Pokud jeden z týmu přihrává hůře, tak si 
lepší přihrávač řekne o větší část hřiště na přihrávce. Tím zmenší soupeři prostor 
na podání a horší přihrávač se může více soustředit na užší profil podání). 
 

-  Kvalita a psychika útočících hráčů (Jestli si jeden z hráčů více věří na útok anebo 
jeho útok je kvalitnější, tak si na opět na přihrávce bere větší díl hřiště). 
 

-  Kvalita a taktika soupeřova podání (Každý tým má trochu jinou taktiku, a hlavně 
kvalitu na podání. To si tým na přihrávce musí uvědomovat a analyzovat. Podle 
toho také zvolí postavení na přihrávku. Například: Soupeř se snaží rozhodit 
přihrávače podáním na střed. Tým na přihrávce si zvolí jednoho hráče, který tento 
typ podání bude vybírat a přihrávač si na toto místo může předem stoupnout). 

(R. Vorálek) 
 

Herní kombinace obranného charakteru 
 
 Obranný charakter je tvořen hráči v poli, povrchem a rozměry hřiště a také herními 
situacemi. Hráči jsou různě, a hlavně účelně rozmístěni. Rozmístění je ovlivněno útokem 
soupeře a na obranné domluvě. Jejich spolupráce a komunikace je přímo závislá na 
úspěšnosti obran. Někdy jen domluva nestačí, hráči musí neustále předvídat pohyb soupeře 
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a jejich záměry. Obrana má za úkol zamezit anebo vymezit útok soupeře. K tomu nám 
napomáhá předem domluvená taktika.  
 
Obranné kombinace: 
  

-  bez bloku 
-  odstupující blok 
-  s blokem 

 
 

•  Herní kombinace bez bloku 
 

Tento druh obrany se vyskytuje především na amatérské úrovni. Na vrcholové 
je tomu naopak. Je to dáno, vysokou úrovní útoku soupeře, a proto se hráči musejí 
vydávat na síť jakožto blokaři. Vyložená obrana bez bloku se objeví jen po 
povedeném podání a soupeř rovnou odehraje míč zpět anebo u míče zadarmo. 

 

•  Herní kombinace s odstupujícím blokem 
 

Hráč se rozhodne odstoupit z bloku na základě dané situace anebo v rámci  
domluvené taktiky. V té první variantě se odstup provádí, protože soupeř nemá 
dostatečně dobře připravenou útočnou akci:  
-  nahrávka je daleko od sítě  
-  nahrávka je za anténkou  
-  nahrávka není vyhovující pro daného hráče 
-  hráč má nižší kvalitu útoku 

 
Druhá varianta je taktický odstup: 

  
-  Hráče rozhodíme odstupem, který je proveden na poslední chvíli. On míč buď 

přehraje jednodušší anebo v lepším případě ho rovnou zkazí. 
-  Víme, že soupeř rád útočí kat, pokud vidí blok v diagonále. A tak si ukročíme na 

blok do diagonály a opět na poslední chvíli odstoupíme do katu. 
-  Soupeřící hráč naznačuje tvrdý útok a vytahuje si blokaře „timingem“ na smeč. 

Poté zahraje krátký lob za blok. Opět provedeme lajnový blok, ale v době 
soupeřova úderu odstoupíme a jeho krátký lob vybereme. 

 
 
 
 

•  Herní kombinace s blokem 
 

Obrana s blokem je pro vrcholový sport nezbytná. Zmenšuje útočícím hráčům 
úhly, kudy se dají vést útočné údery. Zvyšuje čas v obrané části pro polaře. Jelikož 
útočník musí odbíjet míč přes větší oblouk.  
 
Taktické varianty bloku 
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-  Uskočený blok (neutrální pozice) 
-  Pozice bloku je přímo na hráči 
-  Blok s ukročením 
-  Blok s naznačením jednoho směru a uskočení do druhého  

(R. Vorálek) 
 
 

Herní systémy 
 

 
 Plážový volejbal v klasickém provedení vypadá tak, že se utkávají dva týmy proti sobě 
a v každém týmu jsou dva hráči. Jsou stejná národnosti a i pohlaví. Tyto dva jedinci by měli 
disponovat všemi herními činnosti. Ať už je jejich kvalita jakákoliv. Čím se úroveň soutěže 
zvyšuje, tak se rozdíly, a hlavně specializace liší. Na té vrcholové úrovni nyní převládá 
specializace blokař a polař. Každý z nich má své úkoly a také jiné výškové parametry, kterým 
se od sebe liší. Polař je „menší“ postavy (185 cm – 195 cm) a jeho hlavní úkol je vybrat 
všechny míče, které útočí soupeř mimo dosah blokaře. Naopak blokařova výška se pohybuje 
okolo 198 cm – 206 cm a jeho úkolem je ubránit všechny soupeřovi útoky na síti pomocí 
bloku anebo vymezit směr pro svého polaře. 
 Na vrcholové se ještě pohybují týmy, které nemají tyto parametry a ani jasné 
specializace. Těch je ale podstatně méně. V případě, že jsou oba dva hráči ať už herními 
činnostmi anebo výškovými parametry podobní. Tak se z každého z nich stává jak blokař, tak 
také polař. Rozhoduje o tom, kdo z nich je na podání. Podávající zaujímá pozici polaře a ten 
druhý pozici blokaře. 
 

Popularita plážového volejbalu 
 

•  Podle Rostislava Vorálka: „Tím, že ho mohou hrát všechny věkové kategorie – muži, 
ženy, mládež, a to v různém počtu hráčů 

•  Lze ho hrát na otevřených hřištích, ale i v halách. 

•  Je to bezkontaktní sport, a proto se snižuje možnost zranění. 

•  Jako všechny kolektivní sporty má vliv na výchovu a utváření charakteru hráčů. 

•  Je atraktivní jak pro diváky, tak pro média. 

•  Lze ho využít pro jiné druhy sportu jako doplňkový sport.“ 
 

•  Pískový povrch je šetrnější na pohybový aparát a také se v něm může člověk více 
dovolit v obranných zákrocích oproti tvrdému povrchu v šestkovém volejbalu. 
 

 

Psychologické faktory ovlivňující výkon v plážovém volejbale 
 

  Jeden z významných faktorů jsou psychické faktory. Tyto faktory ovlivňují každého 
hráče v jeho sportovním výkonu. Psychika se objevuje nejen v utkáních, ale i v tréninkových 



 38 

jednotkách. Ty nám mohou napovědět, jak je na tom náš jedinec anebo celý tým. Psychický 
tlak v plážovém volejbale je veliký. Je to dáno vysokou úrovní tréninkového procesu, 
náročnou a neutichající atmosférou anebo nároky na výsledky. (Vavák 2011)  

 Plážový volejbal je napůl individuální a napůl týmový sport. Proto se psychická 
stránka nesmí opomíjet. Dva hráči si musejí pomáhat a znát se, jak se lidově říká: „jako svoje 
boty“. Tlak na oba dva hráče se mění. Je to dáno taktikou soupeře na podání. Soupeřící tým 
se může zaměřit jen na jednoho jedince a tomu nedat vydechnout. Poté se psychický tlak na 
útoku a přihrávce zvyšuje jen u jednoho hráče a druhý hráč má zas větší zodpovědnost na 
nahrávce. V důsledku nesmí ani jeden hráč chybovat ve svých herních činnostech. 

Psychické procesy 
 
 Tři skupiny, podle kterých dělíme psychické procesy jsou: poznávací (souvisí 
s myšlením a vnímáním), emoční procesy (vlastní emoce sportovce), volní procesy 
(pojednává o vůli sportovce). 
 

•  Poznávací procesy – Je to nejrozšířenější typ psychického faktoru. Nachází se v něm 
představivost, paměť, vnímání, fantazie, kreativní myšlení a pozornost. Tyto procesy 
jsou nedílnou součástí sportovce, a hlavně toho elitního. Bez nich by se těžko mohl 
stát plnohodnotným elitním sportovcem. Poznávací procesy jsou velice důležité pro 
sportovní výkon.  

Hošek s Hátlovou (2009) zmiňují, že vnímání okolních informací zjišťujeme 
pomocí sluchu, zraku a také chutí a čichem. Dále nám napomáhají receptory tlaku, 
tepla či chladu a také bolesti. Tyto vjemy se objevují i ve sportovních hrách, a hlavně 
v plážovém volejbale, a to v těchto podobách: pocit míče (velice podstatné), 
orientace v prostoru, pocit rychlosti či odrazu a na závěr odhad na míč. Jelikož 
plážový volejbal se hraje jen ve dvou hráčích, důraz na tyto specifické vjemy je ještě 
větší, než je tomu u šestkového volejbalu. Hráči musí na hřišti pokrýt větší část, více 
předvídat a spolupracovat se spoluhráčem, než je tomu u šestkového, kde je více 
hráčů a mají jasně daná postavení. 

Dalšími procesy, o kterých budu psát jsou pozornost a myšlení. Které se dost 
podílí na sportovním výkonu hráče. Začnu nejdříve pozorností. Ta nás provází po celé 
utkání. Snažíme se jí udržet na co nejvyšší úrovni po celou dobu, ale okolní (rozhodčí, 
publikum, chování spoluhráče či protihráče, nebo klimatické podmínky) anebo vnitřní 
vlivy (nepříjemné stavy mysli: frustrace, negace, obavy z prohry nebo strach 
z vítězství) nás od ní odklání.     (Jansa, Tomešová 2009)  

 
Jedním z velikých nešvarů u hráčů plážového volejbalu je počítání skóre. 

Upínání na něj není vhodné a neustále nás dostává pod tlak. Dokonce se i od něj 
odráží provedená hra. Zajímavé je, že to má vliv na obě strany. Ta strana, co prohrává 
se dostává do útlumu a druhá je „na koni“, ale pokud je rozdíl ve stavu pro 
prohrávající stranu neúnosný, z útlumu se stává nakopnutí a tým začne riskovat. Tato 
emoční vzpruha může mít pozitivní vliv pro jejich utkání. Pokud se jim začne dařit. 
V tuto chvílí tým, který byl celou dobu „na koni“, má před sebou soupeře, který nemá 
zábrany. Do všeho jde, jak se říká „na 120 %“ a díky tomu to tým který celou dobu 
vedl, to bude mít těžší, než si sám myslel.   (Jelínek, Kabošová, 2003) 
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A to je další téma, o kterém budu psát, je jím myšlení. Mysl a jeho podíl na 

sportovním výkonu. Svůj vliv určitě má. Jak moc velký je už na samotném jedinci. 
Jelikož sport je i o vítězství, tak hráči daného sportu by měli mít vítěznou mentalitu. 
K tomu nám poslouží být nebojácný, upřímný k sobě samém, být plný optimismu a 
brát sport jako vášeň.      (Kobe Bryant, 2018) 

 

•  Emoční procesy – Ve sportu se z lidí stávají emoční bytosti, které pohltí soutěživost. 
Najednou z klidného člověka, který se moc v běžném životě neprojevuje, se stane 
bestie, která nechce za každou cenu prohrát. Je tedy podstatné se v životě neustále 
učit, jak se s emocemi má zacházet a ve sportu obzvlášť. Mohou nás totiž dostat do 
nepříjemné pozice ve které nechceme být, nebo nás jednoduše vtáhnout do dění 
sportu a my se poté přestaneme ovládat.    (Hošek, Hátlová 2009) 
 

Proto se elitní hráči v plážovém volejbalu po mentální přípravě převážně 
projevují jen pozitivně anebo vypadají jako stroje bez emocí. Které se radují, až po 
skončení utkání. Jsou samozřejmě i výjimky, které svoje pozitivní anebo i negativní 
emoce dávají neustále najevo, ať už pomocí „body language“ anebo hlasitými 
projevy. Některým hráčům to vyhovuje, ale z dlouhodobého hlediska je prokázáno, že 
je tomu právě naopak.  

Jelikož strach a negativní myšlenky mají neblahý vliv na naši mysl. Strach nám 
brání v plnohodnotném výkonu, bojíme se zahrát to co umíme, protože už si předem 
představujeme, co by se mohlo stát, kdybych provedl chybu. Tyto negativní emoce 
bychom se měli snažit přetavit v pozitivní, ale to je velice těžké, a proto existují i jiné 
techniky a to například: technika přerámování. 

        (Gonzalez, 2017) 
 

•  Volní procesy – Je tzv. lidské jednání. Toto jednání je naprosto spjato s vůlí. Ta je pro 
sport jedním z velice důležitých prvků. Má schopnost ovlivnit jedince natolik, že 
pokud ji má dostatečně vyvinutou, je schopný vyhrát i předem prohrané utkání. Ona 
silná vůle je i nedílnou součástí úspěšného života. Jedinec se slabou vůlí nevynakládá 
tolik času a zaujetí pro danou činnost, ať už je to sport anebo životní situace. 

(Jelínek 2019) 
  

Volní procesy se rozdělují do dvou kategorií. „Explicitní,́ nebo také́ budivá́, jež 
sportovce pobízí ́slovem „musíš“̌. Implicitní ́neboli tlumivá́ brzdí sebekontrolu v 
případě určitého rizika, nebo tvrdohlavosti. Úspěšnost sportovce vyžaduje spolupráci 
obou zmíněných složek.“ (Paličková, 2020) 

 
 
 

Stres ve sportu 
 
 Stres v plážovém volejbale je projevem, že nám o něco jde. Hráči ho mají před 
utkáním nebo v situacích kdy mohou ukončit celé utkání a mají to ve svých rukách. Nikdo jim 
v této situaci nepomůže a pokud jedinec není připravený anebo si dokonce v průběhu 
výměny zapřemýšlí, co by se mohlo stát, kdyby tento míč nesložil. Tak je předem určen 
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k záhubě. K zmiňované stresové situaci před utkáním se Kirally s Shewmanem (1999) 
vyjádřili, že to je normální projev. Hráči se jen s touto situací musejí naučit pracovat, ale 
nesmí ji podlehnout. 
 
 
 

Vnější vlivy ovlivňující sportovce 
 
 Plážový volejbal se hraje převážně pod otevřeným nebem a také díky tomu je tento 
sport ovlivněn klimatickými podmínkami (vítr, déšť, slunce). Tento vnější vliv je podstatný 
faktor, který může ovlivnit celé utkání. Jelikož každá situace může být pro hráče nová a 
neobvyklá.          (Palinek 2008) 
 

Hráči se proto vydávají na tréninkové kempy do cizích krajin, kde jsou podmínky více 
podobné těm, které je čekají na turnajích. Toto platí převážně pro evropské týmy, jelikož 
vládci tohoto sportu Brazilci a Američané mají díky klimatickým podmínkám v jejich zemích 
ideální prostředí a nemusí tudíž cestovat. Cíl tréninku je naučit se v opakujících se 
podobných situacích hrát plážový volejbal, které je ovlivněn vnějšími podmínkami. Kdy mohu 
přitlačit na podání, kam mám nahrát nahrávku, aby mi ji vítr nesfoukl, jestli zvolím vyšší nebo 
naopak nižší příjem opět kvůli větru. Tyto situace si hráč musí zažít a naučit se s nimi 
pracovat, nejlépe využívat ve svůj prospěch. 

Dalším faktorem, kterým se jedinec může nechat rozhodit jsou diváci. A na to 
navazuji třemi typy hráčů. Jedni tento „tlak“ milují, druzí ho naprosto nezvládají a třetí hrají 
pro diváky. Třetímu typu se to ale může rychle vymstít. Jelikož nemusí mít vždy diváky na své 
straně. Jeho výkon na základě toho klesá a je v situace, že má proti sobě nejen soupeřící tým, 
ale ještě diváky, kteří mu nefandí anebo dokonce tam žádní nejsou. To se i z velkého hráče 
může stát průměrný hráč bez pořádné motivace. 

 
 

Vztahy uvnitř týmu 
 
 Vztah v každém týmu je rozmanitý. Jediné, co by týmy měli mít společného je 
komunikace. Ta je velice podstatná. Díky komunikaci se jedinci domlouvají na trénincích, 
turnajích, ale i na taktice, která je nedílnou součástí každého týmu. Jelikož týmy v plážovém 
volejbale tvoří dva hráči případně realizační tým přibližně o dalším 1 až dvou členech. Tak 
jejich mezi lidské vztahy musejí fungovat. Jinak tento tým nebude mít dlouhého trvání. 
Vzájemná pokora, dodržování rolí, kamarádství je základ dobrého týmu. Dokonce naše 
dlouholetá a vele-úspěšná hráčka Markéta Nausch Sluková (2020) řekla, „že týmy v plážovém 
volejbale jsou jak manželský pár, jen bez lidského kontaktu. Vidí se častěji než se svými 
blízkými, a tak se musí naučit se sebou vycházet. 
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Kondice v plážovém volejbale 
 
 Plážový volejbal je čím dál víc náročnější na kondiční přípravu. Je to dáno specializací 
a dynamičtějším pojetím hry jednotlivých hráčů a hráček. Každá specializace vyžaduje 
specifičtější zaměření v kondici. Například blokař trénuje více odraz s nohama stejně od sebe 
a odraz provádí bez rozběhu (imitace blokařského výskoku). 
 Hráči, kteří mají kondici na vyšší úrovni, získávají předpoklad, že jejich celkové pojetí 
hry, jim umožní větší variabilitu.  

Příklady: 
 

•  Útočný úder je zahraný z větší výšky, hráč má možnost většího výběru útoků, díky 
rozšíření úhlů.  

•  Hráč v poli provede rychlejší přesun 

•  Blokař vymezí menší prostor pro soupeře, díky výskoku a následného přesahu 

•  Podání provede s větší razancí 
(Vaňková 2013) 
 

Složky kondice v plážovém volejbale 
 

•  Rychlost – Rychlý pohyb v písku je pro plážový volejbal nezbytný. (měnit směr 
pohybu, rychlé reakce) 

•  Koordinace a Pohyblivost – „Schopnost dostat se včas na správné́ místo a zaujmout 
optimální ́pozici v minimálním čase vyžaduje skvělou obratnost. Pohyblivost spadá́ 
také́ pod koordinační ́schopnosti, a je to schopnost vykonávat pohyby v kloubech 
vurčitém rozsahu. Hlavní pohyblivost v plážovém volejbalu spočívá v ramenním, 
kyčelním, hlezenním loketním a zápěstním kloubu“. (Paličková 2020) 

•  Síla – Odrazová síla dolních končetin pro jakýkoliv výskok je nezbytnou součástí 
hráče, poté silová vytrvalost pro opakované zapojení svalů silového charakteru po 
celou dobu utkání. 

•  Vytrvalost – V plážovém volejbale se nejčastěji objevuje rychlostní vytrvalost, a to 
především ve výměnách, které nekončí ihned prvním útokem. Proto je třeba tento 
typ vytrvalosti trénovat, aby jedinec byl i na tyto výměny připraven. 
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Kvalitativní a kvantitativní výzkum 
 

Kvantitativní výzkum 
 

Kozel s Machkovou 2006,2009 uvádí, že kvantitativní výzkum je o četnosti a výskytu 
daného činitele. Jeho úkolem je získávat informace, které jsou měřitelné pomocí čísel. 
Vzorek pro kvantitativní výzkum je pečlivě vybírán a měl by co nejvíce reprezentovat cílovou 
skupinu. Pro tento typ výzkumu je typické dotazování. Dotyčné se snažíme oslovit, a to 
těmito způsoby:  
 

•  Dotazník 

•  Osobní rozhovor se záznamem 

•  Telefonický rozhovor 

•  Internetové dotazování 

•  Testování 
 

Hendl v roce 1999 a poté 2012 se vyjadřuje ke kvantitativnímu výzkumu takto. 
Náhodné výběry, strukturovaný sběr dat pomocí testů anebo experiment či další zjišťují, zda 
měření je pravdivé či nikoliv. Toto zjištění ověřujeme pomocí získaných dat a analýz.  
 
 

 

Kvalitativní výzkum 
 
 Kvalitativní výzkum není pro některé brán jako tradiční výzkumná strategie. Berou ho 
jen jako doplnění. Druzí tento typ strategie berou jako dobrou cestu pro získání dat k úzce 
profilovému zaměření v jedné vědě. (Hendl 2012) 
 
 Definice kvalitativního výzkumu z pohledu Hammersleyho 2013 je, že kvalitativní 
výzkum se zaobírá více slovy než sbíráním dat a analýz jako to je u kvantitativního výzkumu.  
 
 

Smíšení výzkumných strategií 
 
 S variantou, kde jsou zastoupeny obě výzkumné strategie se setkáváme čím dál 
častěji. Výhoda v tomto případě je, že obě varianty mají své plusy a mínusy. A díky jejich 
smíšení si jedinec vybere to, co přesně potřebuje a není skoro ničím omezen.  

V praxi to může vypadat následovně. Nejprve se vytvoří kvalitativní výzkum a po jeho 
zhodnocení se vytvoří kvantitativní varianta například dotazníku. Další možnost je, že si 
jedinec vytvoří obě dvě strategie. Nepřechází z jedné do druhé. Všechno se snaží dělat u 
obou stejně a postupně.  

Tzn.: 
1.  Vytvoření výzkumných otázek 
2.  Shromažďování dat 
3.  Analyzování 

(Hendl 2012) 
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Metoda sběru dat 
 
 Sběrem dat chápeme proces, kterým se snažíme získat potřebná data a na základě 
nich vytvoříme statistické údaje. Ty údaje se podle našich hypotéz snažíme buď potvrdit 
anebo vyvrátit. Pro sběr dat u kvantitativního výzkumu nám slouží tyto klasické nástroje: 
 

•  Dotazník 

•  Pozorování 

•  Sběr dokumentů 

•  Škálování 

•  Interview 

•  Experiment 

•  Obsahová analýza 
(Gavora 2010) 

 
Jelikož žijeme v moderní době a snažíme se šetřit s přírodními zdroji. Tak se převážně 

snažíme vyvarovat k použití papírovou podobu. K tomu nám poslouží moderní technologie. 
Ať už klasický počítač, který už má skoro každá rodina doma anebo videokamera či diktafon. 
Nyní je i možnost využití mobilního telefonu neboli „smartphonu“. Ten nám umožní v malé a 
přenosné podobě nahradit ostatní technologie. A tím provést záznam kdykoliv a kdekoliv. 
Všechny tyto technologie nám umožní vytvořit jakýkoliv záznam, ať už zvukový, audiovizuální 
nebo formou dotazníku. Další aplikace nám pak usnadní sbírání dat, všechny odpovědi se 
nám propíšou a my nemusíme čekat na fyzické (papírové) odpovědi od respondentů. 
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Cíle práce, úkoly práce a hypotézy 
 
 

Cíl práce 

 
  Cílem je sledování a zhodnocení činnosti českých a zahraničních trenérů v plážovém 
volejbale z hlediska četnosti nahrávky v TJ a před utkáním. 
 
 

Úkoly práce 
 

•  Vytvořit si literární rešerši 

•  Přečíst a nabýt vědomostí z vybrané literatury v daných okruzích 

•  Tvorba otázek v dotazníku 

•  Rozeslání dotazníků zahraničním a tuzemským trenérům 

•  Sjednocení výsledků a sečtení příslušných hodnot 

•  Zpracování výsledků do grafu či jiné statistické a přehledné podoby 

•  Diskuze k výsledkům 

•  Závěrečná část 
 
 

Hypotézy k diplomové práci 
 
 Na základě konzultací a s přihlédnutím k danému tématu jsem se rozhodl vytvořit 
tyto hypotézy. 
  
 

Hypotéza s pořadovým číslem 1 
 
 Předpokládáme, že se zahraniční trenéři se budou věnovat nahrávce v tréninkové 
jednotce více než čeští. 
 
 

Hypotéza s pořadovým číslem 2 
 
 Předpokládáme, že se zahraniční trenéři se budou věnovat nahrávce před utkáním 
více než čeští. 
 

Hypotéza s pořadovým číslem 3 
 
 Předpokládáme, že se studovaní (myšleno například absolventi tělovýchovných 
fakult) trenéři budou věnovat více nahrávce v tréninkové jednotce než trenéři, kteří prošli 
jen školením trenérů(trenéři s licencí A či B) 
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Hypotéza s pořadovým číslem 4 
 
 Předpokládáme, že pro trenéry je při sestavování tréninkové jednotky je zařazení 
herní činnosti nahrávky jedním z nejdůležitějších faktorů. 
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Metodika práce 
 
 

Výběr souboru 
 
 Trenéry jsem pečlivě vybíral a zaměřil se na trenéry, kteří se věnují plážovému 
volejbalu několik let. V databázi mám i trenéry amatérských či vrcholových týmů. Najdou se i 
tací, kteří se trénování věnují kratší dobu. Tyto trenéry jsem zakomponoval pro zajímavost a 
pestrost vzorku. Trenéři jsou různých věkových kategorií a jsou zastoupeny obě pohlaví.  

V souboru se objeví i trenérské zastoupení:  
 

•  trenér trénující ženy/dívky a trenér trénující muže/chlapce. 
 
Typy trenérů:  
 

•  Zahraniční trenéři 

•  Tuzemští studovaní trenéři (absolventi například FTVS, MUNI a atd.) 

•  Tuzemští nevystudovaní trenéři s licencí A či B 
 
 

Metoda sběru dat 
 
 Pro sběr dat jsem zvolil formu dotazování a prostřednictvím dotazníku. Trenéry jsem 
oslovoval přes sociální sítě nebo přes email či telefonní číslo. Poté jsem samotné jedince, 
s kterými mám osobní kontakt, oslovil osobně. 
 

Výhody dotazníku 

•  „U populací řídce rozptýlených ve velkých oblastech je (při omezených prostředcích) 

dotazník zasílaný poštou jediným dostupným způsobem sběru dat. 

•  Zasílání dotazníku poštou je ekonomicky výhodné. Neplatí to však obecně. Při velmi 

nízké návratnosti průměrné náklady na jeden dotazník rostou. 

•  Rychlá metoda. 

•  Odstraňuje nižší přesnost způsobenou vynuceným použitím skupinkového nebo 

vícestupňového náhodného výběru při rozhovorech. U poštovního dotazníku není třeba 

aby dotázaní byli vybíráni jen z některých území nebo oblastí. 

•  Někdy je výhodou ponechání možnosti dotázanému konzultovat faktické zjišťované 

údaje v rámci rodiny apod. 

•  Možnost podívat se do dokumentů. 

•  Někteří lidé raději a přesněji odpovídají, když nejsou tváří v tvář neznámému tazateli.“

        (Moser-Kalton 1971) 
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Nevýhody dotazníku 

•  „Otázky musí být snadné, relativně prosté, jednoduché. 

•  Odpovědi je třeba považovat za konečné. 

•  Není vhodné pro otázky, na něž chci spontánní odpověď. 

•  Jednotlivé odpovědi nelze považovat za nezávislé. 

•  Výzkumník si nemůže být jist, že dotazník vyplnila správná, tj. vybraná osoba. 

•  Odpověď dotázaného není možno doplnit o výsledek pozorování.“ 

(Moser-Kalton 1971) 
 

 
 

 Dotazník pro tento výzkum obsahuje deset otázek viz níže. Otázky směřují k tématu a 
převažují více dotazy k tréninkové jednotce. Jelikož je to častější proces než utkání. Všechny 
dotazníky, které budou od trenérů vyplněné budou anonymní a přiložené v přílohách. Pro 
vyhodnocení výsledků v dotazníku budou použiti grafy. Grafy budou obsahovat minutáž, 
procentuální hodnoty či četnost jednotlivých činností.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

Výsledky 
 
  Ve výsledkové části si vyhodnotíme četnost nahrávky v tréninkové jednotce a před 
samotným utkáním. Poslouží nám k tomu výsledky z dotazníků, které trenéři vyplnili. 
Oslovení trenéři byli upozorněni, že jednotlivé odpovědi se netýkají nynější situace. Tzn. 
„doba covidová“ pro trenéry neexistuje a svoji tvorbu tréninků a atd. tvoří za ideálních 
podmínek, ve kterých dřív trénovali. 
 
 Každý dotazník byl vyhodnocen a zaznamenám. Poté jsem výsledné hodnoty sečetl a 
vytvořil graf (Ve zmíněných hodnotách: minuty, procenta a četnost). Každý graf jsem popsal 
tak aby bylo všechno přehledné a jasné. 
Po vytvoření těchto grafů se uskutečnila konfrontace mezi tuzemskými trenéry a 
zahraničními. Dále jsme se zaměřili na rozdíly mezi vystudovanými trenéry z České republiky 
oproti nevystudovanými tuzemskými trenéry. V této kategorii se nikdy nezařadili trenéři ze 
zahraničí, jelikož nemám dostatečné informace o jejich vzdělání a ani nevím jaký a na jaké 
úrovni se pohybuje jejich vzdělávání z hlediska licencí a studia trenéra. 
 

 
Dotazník, který trenéři vyplňovali.  

Obě jazykové varianty: 
 

Česká varianta 
 
Dotazník: 
 

1.  Jak často se věnujete nahrávce při ročním cyklu? 
2.  Jak často se věnujete nahrávce v každém mezocyklu(přechodné, předzápasové, 

zápasové, přípravné období)? 
3.  Jak často a kolik tréninkových jednotek se věnujete nahrávce v týdenním cyklu? 
4.  Kolik času se věnujete nahrávce v tréninkové jednotce? 
5.  Věnujete se v každé tréninkové jednotce nahrávce? 
6.  Věnujete se převážně jednomu stylu nahrávky anebo oběma a kolik času každému 

stylu se věnujete? 
7.  Kolik času se věnujete nahrávce před utkáním? 
8.  Trénujete převážně nahrávku venku ve větru anebo když na to nejsou podmínky tak ji 

trénujete i v hale? 
9.  Věnujete se nahrávce převážně na začátku tréninku, v průběhu TJ nebo na konci? 
10. Je pro vás trénink nahrávky prioritní parametr pro vytváření TJ? Má to pro vás ten 

nejdůležitější význam?  
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Anglická varianta pro zahraniční trenéry 
 
Dotazník: 
 

1.  How often do you practice setting in year period of time? 
2.  How often do you practice setting in off-season, preparation period, period before 

season, during season? (mezocykl) 
3.  How often do you practice setting in week period of time? 
4.  How much time do you practice setting during one training? 
5.  Do you practice setting every training? 
6.  Do you only practice one style of setting or do you practice both of them and how 

much time do you spend on each one? 
7.  How much time before match you spend practicing setting 
8.  Do you practice setting outside in the wind or do you prefer indoors? What do you 

do when the weather condition is not good for outdoors? 
9.  Do you prefer practicing setting, in the begining/during or at the end? 
10. Does setting practice have the highest priority for you, when you create the training? 
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Celkové výsledky v otázce 1. 
 
Znění otázky: Jak často se věnujete nahrávce při ročním cyklu? 

 
Respondenti zodpovídali na otázku číslo 1. velice podobně. Pro ujasnění jsem vytvořil 

prstencový graf, který je vždy popsán, o jakou kategorii trenérů se jedná. Hodnoty jsem 
popsal v procentech.  
 

 
 
Graf 1. Celkové zaměření na nahrávku v ročním cyklu 
 

 
 Z grafu číslo 1. můžeme vyčíst, že 63 % trenérů se věnuje tréninku nahrávky po celý 
rok. Nejméně trenérů se věnuje nahrávce v 75 % z celého roku v hodnotě 9 %. V dalších 
výsledcích vyšlo shodně u hodnoty 14 % a to u trenérů kteří trénují nahrávku polovinu roku 
nebo dokonce jen z 25 % roku. 
 

Zahraniční versus Tuzemští trenéři 
 

Znění otázky bylo stejné, jen porovnáváme trenéry, kteří pocházejí ze zahraničí proti 
trenérům z České republiky. Výsledky jsem sečetl a vytvořil u hodnot průměr a následně 
převedl na procenta, pro lepší přehlednost. 
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9%63%
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Graf 2. Zahraniční trenéři versus Tuzemští 

Na grafu s pořadovým číslem dva je vidět, že se trenéři z České republiky skoro vůbec 
nelišili v trénování nahrávky v ročním cyklu. Graf ukazuje hodnoty 51 % pro zahraniční a 49 % 
pro tuzemské trenéry. 

 

Studovaní trenéři versus trenéři s licencí 
 
 Trenéry jsem rozdělil do dvou kategorií a budu je porovnávat mezi sebou. První 
kategorie jsou studovaní trenéři, kteří například vystudovali UK FTVS anebo jinou vysokou 
školu se stejným či podobným zaměřením. Druhá kategorie jsou trenéři, kteří mají 
trenérskou licenci A či B pro plážový volejbal anebo šestkovou licenci druhé úrovně. V tomto 
případě jsem vynechal trenéry zahraniční typu, jelikož nevím jejich přesné vzdělání, a tak by 
hodnoty mohli být následně zkreslené. 
 

 
 

Graf 3. Vystudovaní trenéři versus Nevystudovaní 
 
Zde je vidět už rozdíl. Vystudovaný trenér se o 10 % více věnuje v ročním cyklu 

nahrávce, než je tomu u trenérů nevystudovaných. 
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Celkový výsledek k otázce 2. 
 

Znění otázky: Jak často se věnujete nahrávce v každém mezocyklu (přechodné, 
předzápasové, zápasové, přípravné období)? 

 
V tomto případě jsem opět použil prstencový graf a využil pro přehlednost procenta. 

V odpovědích se objevila největší četnost tréninků 5 týdně, z které jsem vytvořil hodnotu 
100 %. Grafy rozdělíme do dalších kategorií a to na přechodné, přípravné, předzápasové a 
zápasové období. 

Celkové výsledky u přechodného období 
 

 
 

Graf 4. Celkové výsledky v přechodném období 
 
Trenéři ze zahraniční a i tuzemští převážně dávají svým svěřencům během 

přechodného období odpočinek od nahrávky.  
  
 

Zahraniční trenéři versus Tuzemští 
 
 Pro vyhodnocení jsem vytvořil prstencovitý graf. Zaznamenaná procenta od trenérů 
jsem sečetl a udělal průměr z výchozích hodnot. 
 

 
Graf 5. Trénování nahrávky v přechodném období Zahraniční vs Tuzemští trenéři 
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Zde podle grafu jsou velice odlišné hodnoty. Zahraniční trenéři se skoro vůbec 
nevěnují nahrávce a nechávají svoje hráče či hráčky odpočívat. Naopak trenéři z České 
republiky své svěřence i přes přechodné období nechávají dál trénovat nahrávku. 
 

 

Studovaní trenéři versus nevystudovaní 
 

Opět jsem vytvořil prstencovitý graf v procentuálních hodnotách. Hodnoty sečetl a 
vytvořil průměr.  

 

 
 
Graf 6. Studovaní versus Nevystudovaní trenéři 
 
 Trenéři vystudovaní se v této části roku věnují i nahrávce naopak nevystudovaní tolik 
ne. Zajímavostí této otázky je, že se našli i trenéři kteří si tuto herní činnost neevidují a dávají 
jen na svůj pocit. 

 

Celkový výsledek k přípravnému období 
 

 
 
Graf 7. Celkové výsledky z přípravného období 
 
 Málo trenérů se nevěnuje nahrávce v přípravném období. Většina se dokonce věnuje 
na hodnotě 50 % a více. 
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Zahraniční trenéři versus Tuzemští 

 

  
 

Graf 8. Zahraniční versus Tuzemští trenéři 
 
 Zahraniční trenéři se o 20 % více věnují nahrávce v přípravném období, než je tomu u 
trenérů z České republiky.  
 

Studovaní versus nevystudovaní trenéři 
 

 
 
Graf 9. Studovaní trenéři versus Nevystudovaní 

 
V tomto výsledku se moc od sebe trenéři neliší, ale přeci jenom nevystudovaní trenéři 

se o 4% procenta zaměřují v přípravném období u herní činnosti jednotlivce nahrávce o 
trochu více. 
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Celkové výsledky u předzápasového období 
 

 
  
Graf 10. Celkové výsledky v předzápasovém období 
 

Všichni trenéři se věnují nahrávce v tomto období. Tzn. Že nikdo nezapsal hodnotu 0 
%. Pozitivní je, že i 52 % trenérů se věnuje více nahrávce v předzápasovém období s 
hodnotou 50 % a více. 
 
 

Zahraniční trenéři versus Tuzemští 
 

 
 
Graf 11. Zahraniční trenéři versus Tuzemští 
 

Tuzemští trenéři se i v tomto mezocyklu věnují nahrávce méně a to o 16 %.  
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 56 

Studovaní trenéři versus Nestudovaní 
 

 
 
Graf 12. Studovaní trenéři versus nevystudovaní 
 
 Studovaní trenéři se v tomto období věnují nahrávce méně, než je tomu u 
nevystudovaných. Zde je rozdíl, ale už větší, než je tomu v přípravném období. V přesných 
hodnotách je rozdíl o 12 % pro nevystudované. 
 

Celkové výsledky u zápasového období 
 

 
 
Graf 13. Celkové výsledky v zápasovém období 
 
  Výsledky v zápasovém dopadly následovně. Nikdo nezapsal v tomto období 0 %. Pak 
se výsledky trochu rozprostřely do více kategorií, ale i tak 43 % trenérů se věnuje v 
zápasovém období nahrávce v hodnotě 50 % a více. 
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Zahraniční trenéři versus Tuzemští 
 

 
 
Graf 14. Zahraniční versus Tuzemští trenéři 
 
 Výsledky v zápasovém období jsou skoro totožné, nutno podotknout, že přeci jenom 
o 2 % zahraničních trenérů se věnuje častěji nahrávce. 
 

Studovaní trenéři versus Nevystudovaní 
 

 
 
Graf 15. Studovaní trenéři versus nevystudovaní 
 
 Opět se ve výsledcích ukázalo, že nevystudovaní trenéři se věnují více nahrávce a 
v návaznosti na předzápasové období je rozdíl opět 12 %. 
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Celkové výsledky k otázce 3. 
 

Znění otázky číslo 3.: Jak často a kolik tréninkových jednotek se věnujete nahrávce 
v týdenním cyklu? 
 
 K této otázce jsem zvolil prstencovitý graf a výsledky budou opět v procentech, kdy 
maximum tréninkových jednotek za týden bude opět 5-6x. 
 

Celkové výsledky v týdenním cyklu 
 

 
 
Graf 16. Celkové výsledky v týdenním cyklu 
 
 Trenéři v týdenním cyklu se věnují nahrávce více než dost. Řečí čísel je to takto: 43 
procent trenérů se věnuje nahrávce v hodnotách 25-50 % a 57 % trenérů se dokonce 
nahrávce věnuje v hodnotách 50 % a více. Pro zajímavost 49 % trenérů se věnuje nahrávce 
v každé tréninkové jednotce. 
 

Zahraniční trenéři versus Tuzemští 
 

 
 
Graf 17. Zahraniční trenéři versus Tuzemští 
 
 Trenéři z České republiky se věnují nahrávce v týdenním cyklu o 6 % více. To je 
poprvé co se zahraniční trenéři věnují v něčem méně. 

0%0%

43%

57%

Týdenní cyklus

0%

1-25%

25-50%

50% a výš
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Studovaní versus nevystudovaní trenéři 
 

 
 
 Graf 18. Studovaní trenéři versus nevystudovaní 
 
 Výsledky přesně ukázaly, že obě kategorie trenérů se v týdenním cyklu věnují herní 
činnosti jednotlivce, v tomto případě nahrávce stejně. 
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Celkové výsledky u otázky 4. 
 
 

Znění otázky: Kolik času se věnujete nahrávce v tréninkové jednotce? 
 
V této otázce se výsledky nebudou pohybovat v procentech, ale v přesných 

minutových intervalech, které jsem obdržel od respondentů. 
 
 

 
 
Graf 19. Celkové výsledky u týdenního cyklu 
 

 Žádný z trenérů nedal odpověď 0 minut a ani 1-10 minut. Poté 48 % trenérů se 
věnuje v průměru nahrávce 10-25 minut své tréninkové jednotky a 52 % trenérů se věnuje 
nahrávce přes 25 minut. Nejvíce v záznamech se objevilo číslo 45 minut, což už je někdy i 
půlka tréninkové jednotky. Dokonce někteří trenéři se věnují i celou jednu tréninkovou 
jednotku jen nahrávce. Ale to není nic pravidelného, což v záznamech potvrdili. 
 

Zahraniční versus Tuzemští trenéři 
 

 
 
 Graf 20. Zahraniční trenéři versus Tuzemští 
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 Tuzemští trenéři se věnují v TJ nahrávce v průměru 26 minut. Rozdíl oproti 
zahraničním trenérům je o 3 minuty. V procentuálních hodnotách se zahraniční trenéři 
věnují o 6 % procent více nahrávce v TJ. 
 
 

Studovaní trenéři versus nevystudovaní 
 

 
 
 Graf 21. Studovaní versus nevystudovaní trenéři 
 
 V Grafu se nám ukázal rozdíl 6% procent v aktivitě u nahrávky v TJ. V minutových 
hodnotách studovaní trenéři praktikují nahrávku v TJ 27 minut a trenéři s licencí o 3 minuty 
méně. 
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Celkový výsledek u otázky 5. 
 

Znění otázky: Věnujete se v každé tréninkové jednotce nahrávce? 
 
U otázky číslo pět se objevují jen odpovědi „ANO“ či „NE“. Opět jsem vytvořil graf pro 

přehlednost získaných dat z dotazníků. U této otázky nebudu posuzovat jiné kategorie 
trenérů, jelikož až na výjimky všichni odpověděli ANO.  
 

 
 
 Graf 22. Celkové výsledky u nahrávky v TJ 
 
 Z 22 odpovědí jen 4 trenéři odpověděli „NE“. Ostatní odpověděli jednoznačně „ANO“.  
 

Celkový výsledek u otázky 6. 
 

Znění otázky: Věnujete se převážně jednomu stylu nahrávky anebo oběma a kolik 
času každému stylu se věnujete? 

 
V odpovědích se našli dvě odpovědi a to buď, že se trenéři věnují nahrávce u obou 

stejně anebo převážně nahrávce obouruč prstama. Podle toho jsem i vytvořil legendu ke 
grafům. 

 

 
 
Graf 23. Celkový výsledek u druhů odbití v nahrávce 
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 Trenéři ve výzkumu se z větší části věnují oběma druhům nahrávek a v procentech 
převyšují trenéry, kteří volí převážně nahrávku prsty o 24 %. 
 

Zahraniční trenéři versus Tuzemští 
 

 
 
Graf 24. Zahraniční trenéři versus Tuzemští 
 
 Zahraniční trenéři se převážně věnují oběma druhům nahrávky stejně. Jak nahrávce 
obouruč spodem neboli bagrem, tak také obouruč vrchem neboli prsty. U trenérů z České 
republiky se výsledky přesně rozdělily na polovinu. 33% volí oba druhy stejně a 33% volí 
převážně nahrávku prsty. 
 
 

Studovaní trenéři versus nevystudovaní 
 

 
  
Graf 25. Studovaní versus nevystudovaní 

 
 Studovaní trenéři se více věnují nahrávce obou druhů a nevystudovaní naopak více 
nahrávce „prstama“. 
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Celkové výsledky u otázky 7. 
 

Znění otázky: Kolik času se věnujete nahrávce před utkáním? 
 
V otázce číslo sedem jsem vytvořil stupnici od 5 minut což je nejmenší zaznamenaná 

hodnota do 30 minut. Opět pro přehlednost jsem vytvořil graf. 
 

 
 
Graf 26. Celkové výsledky u nahrávky před utkáním 

 
Nejvíce trenérů vyplnilo 6-10minutový interval ve kterém se věnují nahrávce před 

utkáním. Zajímavostí je, že trenér mistryň světa z Kanady se věnuje nahrávce nejvíce ze 
všech respondentů, a to v intervalu 30 minut. 

 

Zahraniční trenéři versus Tuzemští 
 

 
 
Graf 27. Zahraniční trenéři versus Tuzemští 
 
 I zde v tomto porovnání se zahraniční trenéři dostali na vyšší průměrnou hodnotu a 
věnují se o 4 % více nahrávce před utkáním. Pro zajímavost jejich průměrná hodnota je 12 
minut. 
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Studovaní a nevystudovaní trenéři 
 

 
 
Graf 28. Studovaní versus nevystudovaní trenéři 
 
 Graf nám ukázal, že v tomto odvětví jsou trenéři na tom totožně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50%50%

Nahrávka před utkáním

Studovaní

Nevystudovaní



 66 

Celkový výsledek u otázky 8. 
 

Znění otázky: Trénujete převážně nahrávku venku ve větru anebo když na to nejsou 
podmínky tak ji trénujete i v hale? 

 
V této otázce opět uskutečním jen celkové výsledky jelikož, každý z respondentů má 

jiné podmínky. Ať už finanční nebo přímo klimatické z hlediska jejich působiště. 
 

 
 
Graf 29. Nahrávka ve větru či v hale 
 
  Díky klimatickým podmínkám respondentů se více věnují nahrávce v hale a venku. 
Pro zajímavost čtyři respondenti s úspěšnými výsledky ve svých kategoriích volí převážně 
trénink nahrávky venku na úkor hal. Tyto respondenti jsou ze zahraničí a pracují s elitními 
hráči či hráčkami. Například bývalé světové jedničky, aktuální Mistryně Světa nebo Mistryně 
Evropy. 
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Celkové výsledky u otázky 9. 
 

Znění otázky: Věnujete se nahrávce převážně na začátku tréninku, v průběhu TJ nebo 
na konci? 
 

Pro tuto otázku s pořadovým číslem 9. vytvořím jen jeden graf pro přehlednost a 
výsledek bude v procentuální hodnotě. Škálu jsem rozdělil do šesti kategorií, díky 6 druhům 
odpovědí. 

 

 
 
Graf 30. Celkové výsledky, v jaké době tréninku provádíme nahrávku 
 
 Trenéři se převážně věnují nahrávce v začátku tréninkové jednotky. Poté druhé 
největší zastoupení má trénování na začátku a na konci TJ. Zajímavostí této analýzy je, že 
světově známý trenér bývalých světových jedniček a rakouského původu trénuje nahrávku 
po celou dobu tréninku. 
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na začátku a na konci

v průběhu
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Celkové výsledky u otázky 10. 
 

Znění otázky: Je pro vás trénink nahrávky prioritní parametr pro vytváření TJ? Má to 
pro vás ten nejdůležitější význam?  

 
U poslední otázky z dotazníku vytvořím prstencovitý graf a hodnoty budou 

v procentech.  
  

 
 
Graf 31. Celkový výsledek v oblasti prioritního parametru u TJ 
 
 Z výsledků a odpovědí nám vyšlo, že nejčastější prioritou pro vytváření TJ je nahrávka. 
Další trenéři odpovídali, že je to pro ně podstatný parametr, ale ne ten nejpodstatnější. Ti, 
kteří odpověděli „NE“ tak jejich argument byla přihrávka jako nejpodstatnější parametr u TJ. 
 
 

Zahraniční versus Tuzemští 
 

 
 
Graf 32. Zahraniční trenéři versus Tuzemští 
 
 Zahraniční trenéři se ve svých odpovědí zaměřovali na více herních činností, a proto i 
v analýze vyšlo, že se tuzemští trenéři více zaobírají při vytváření TJ nahrávkou. Je to pro ně 
nejdůležitější parametr. 
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Studovaní trenéři versus nevystudovaní 
 

 
 
 
Graf 33. Studovaní trenéři versus nevystudovaní 
 
 Pro vystudované trenéry není primární nahrávka při vytváření TJ. Například se tam 
objevovala více přihrávka. U nevystudovaných byla jen jediná odpověď „NE“ jinak pro ostatní 
měla nahrávka převážně prioritní parametr. 
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Diskuze 
 
    V Diskuzi se budu zaobírat grafy a objasním či vyjasním celkové výsledky. Budu 
postupovat od otázky jedna do otázky deset. Výsledky rozklíčuju a popíšu i svůj pohled, 
případně dodám zajímavosti od trenérů. 
 
 Zjišťoval jsem na základě dotazníku, jak trenéři pracují. Jak dlouho trénují nahrávku v 
tréninkové jednotce anebo před utkáním. Taky odhalíme porovnání mezi zahraničními 
trenéry a poté mezi studovanými a trenéry s licencemi A či B. Poté si odpovíme na hypotézy. 
Je jich celkem čtyři a na každou z hypotéz odpovím zvlášť. 
 

Výsledky u otázky 1. 
 
 Z celkového grafu vychází, že trenéři převážně trénují po celý rok. Objevili se i někteří 
který se nahrávce tolik nevěnují a věnují se třeba i jiným herním činnostem anebo dávají 
svému týmu či skupince odpočinek. Za mě je odpočinek potřebný a doporučoval bych na 
základě komunikace s jedinci jim odpočinek dát anebo přizpůsobit tréninkový program tak, 
aby se jedinec něco nového naučil a zároveň nebyl znechucený anebo hlavně unavený. 
Jelikož sezóna je dlouhá. 
  Trenéři z České republiky trénují v ročním cyklu skoro stejně jako trenéři ze 
zahraničí. Načež u trenérů studovaných nebo nevystudovaných je už rozdílná práce. 
Vystudovaní trenéři trénují o 10 % procent více než je tomu u trenérů s licencí A či B. 
 

Výsledky u otázky 2. 
 
 V otázce dvě jsem se zabýval přechodným, přípravným, předzápasovým a zápasovým 
obdobím. Práce trenérů se v jednotlivých období liší. Například v přechodném období se 
zahraniční trenéři skoro vůbec nevěnují nahrávce. Myslím i ze své zkušenosti, že se nevěnují 
žádné herní činnosti. Jak jsem psal výše, zahraniční trenéři dávají prostor pro regeneraci. U 
vystudovaných trenérů je zajímavé, že i nadále trénují nahrávku. 
 V přípravném období je čas na trénink nahrávky. Jedinci nemají turnaje a jen zřídka 
přípravná utkání, a tak v tréninku je prostor na naučení nových činností, a hlavně prostor na 
drilování (opakování) nahrávky. Trenéři se převážně této herní činnosti věnují. Je to vidět i na 
odpovědích. Zahraniční trenéři trénují nahrávku v přípravném období o 20 % více než trenéři 
z ČR.  
V předzápasovém období se každý trenér věnuje nahrávce. Jen 52 % trenérů trénuje 
nahrávku nad 50 % procent času. Myslím si, že by to mělo být minimum. Jelikož nahrávka má 
velkou hodnotu a v tomto období by měl být už tým sehraný a připravený na sezónu. 
Případně ladit detaily. I trenéři ze zahraničí se v předzápasovém období věnují nahrávce o 16 
% více, což už není zanedbatelné číslo. Nevystudovaní trenéři se věnují nahrávce o 12 % více 
než je tomu u trenérů vystudovaných.  
Zápasové období ukázalo opět 100% trénink nahrávky u všech dotazovaných trenérů. Jelikož 
se trenéři nezabývali jen nahrávkou, ale i dalšími herními činnostmi. Což si myslím, že je v 
sezóně potřeba. Výsledky mezi zahraničními a našimi trenéry jsou velice podobné, ale u 
nevystudovaných a vystudovaných je rozdíl. Zde vyšlo najevo, že trenéři nevystudovaní se 
věnují nahrávce více. 
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Výsledky u otázky 3. 
 
  Trenéři se v týdenním cyklu věnují nahrávce dostatečně. Výsledky v grafech to 
potvrzují a to u všech kategorií. Jelikož jsou hodnoty velice podobné. Dokonce necelých 50 % 
trenérů se věnuje nahrávce každou TJ. 
 

Výsledky u otázky 4. 
 
  Zde je vidět, že trenéři u této otázky buď nepochopili zadání anebo nepodali pravdivé 
informace. Jelikož v otázce číslo tři, a i v dalších otázkách, zodpověděli, že se nahrávce 
nevěnují každou tréninkovou jednotku a nyní v odpovědích se neobjevila žádná odpověď s 
nulovou minutovou hodnotou. Jinak 52 % trenérů se věnuje nahrávce 25 minut a více. Opět 
rozdíly v dalších kategoriích jsou minimální, a i v průměrných minutových hodnotách 
tréninku nahrávky v TJ. 
 

Výsledky u otázky 5. 
 
 Otázka číslo pět nám opět potvrzuje nestálost odpovědí. Trenéři zde odpověděli, že 
se věnují nahrávce každou TJ, ale výše to již nepotvrdili. To ve mně je utvrzuje názor, že si 
trenéři neevidují své TJ a poté nemají možnost analýz a kontrolování svých TJ či svěřenců. 
 

Výsledky u otázky 6. 
 
 Otázka číslo 6 ukázala, že se trenéři převážně věnují oběma druhům odbití. Jak 
obouruč spodem, tak obouruč vrchem. U zahraniční trenérů dokonce ještě více převažuje 
práce s oběma odbitími. Což potvrzuje tvrzení celosvětového uznávaného trenéra 
rakouského původu, který trénuje náš nejlepší český pár, že hráč by se měl rozhodovat podle 
situace a umět obě varianty stejně dobře a nespoléhat se jen na jednu a doufat, že tu druhou 
nebude potřebovat. Studovaní trenéři se více blíží k zahraničí a zaměřují se více na obě 
odbití, u nevystudovaných trenérů je tomu jinak. Ti se více snaží zaměřovat na odbití 
obouruč vrchem neboli prsty. 
 

Výsledky u otázky 7. 
 
 Jedna ze zajímavých otázek z hlediska mého stále aktivního hráčského působení. Byl 
jsem zvědav, jak moc se každý trenér věnuje nahrávce před utkáním. Především mě zajímaly 
odpovědi od zahraničních trenérů. Nejčastější odpověď byla 6-10 minut nácviku nahrávky 
před utkáním a tato odpověď se nejčastěji objevovala u trenérů z ČR. Načež průměrná 
hodnota zahraničních trenérů byla 12 minut. Zajímavostí této otázky byla odpověď od 
trenéra kanadských mistryň světa v hodnotě 30 minut před utkáním. Na můj vkus je to už 
hodně času, ale nejspíš to má efekt. Když je tento trenér dotáhl až na vrchol. 
 

Výsledky u otázky 8. 
 
 Z grafu vyčteme, že se trenéři věnují nahrávce jak v hale, tak i venku. Podle odpovědí 
respondentů by byli rádi, kdyby mohli všichni trénovat jen venku a nebýt vůbec halách. I 
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když i tam je dobré občas zavítat. Jelikož podmínky tam jsou stálé a díky tomu i jednodušší 
pro nácvik nových činností.  
 

Výsledky u otázky 9. 
 
  Graf nám ukázal větší aktivitu trenérů v tréninku nahrávky na začátku tréninku. 
Někteří se této herní činnosti věnují na začátku schválně, a to z důvodu koncentrace hráčů. 
Co bylo pro mě ještě zajímavější, že druhá nejvíce zastoupená odpověď (na začátku a na 
konci tréninku) měla svůj podstatný záměr, a to trénování nahrávky v únavě. Trenéři 
vysvětlovali, že hráči jsou na konci více unavení, jejich kondice se více blíží k zápasovému 
zatížení a tam tu nahrávku také musíme umět. 
 

Výsledky u otázky 10. 
 
  Celkový výsledek vyšel podobně. I když stále nejvíce zastoupená odpověď byla 
„ANO“. Což znamená: Nahrávka je pro dotazované trenéry největší prioritou. Odpověď 
českých trenérů je pro mě milé zjištění, mají více nahrávku jako prioritu, než je tomu u 
zahraničních trenérů. Ti to ale obhajovali, že velice záleží na jednotlivých hráčích a také na 
jednotlivém týmu. Každý typ hráče nebo typ týmu potřebuje trénovat jiné 
činnosti/kombinace/systémy. Opět zajímavé zjištění bylo u studovaných a nevystudovaných 
trenérů. Zde vyšlo, že trenéři s licencí více dají na nahrávku, než je tomu u trenérů 
vystudovaných. Tam se v odpovědích objevovala priorita prvního odbití míče od soupeřova 
podání neboli příjem. 
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Závěr 
 
 Díky této práci jsem se dozvěděl spousta nových informací. Ať už z teoretické části, 
tím myslím rešerši anebo ze sběru a vyhodnocení dat od trenérů. Jsem rád, že se mi podařilo 
získat data od trenérů, které bych jen zřídka potkal a mohl na toto téma s nimi debatovat. 
Nasbírané informace se budou hodit trenérům i pro budou práci v plážovém volejbale. 

 

Odpovědi na hypotézy 
 

Hypotéza s pořadovým číslem 1 
   
 Když spočítáme ze všech relevantních otázek týkající se této hypotézy. Tak zahraniční 
trenéři se doopravdy více věnují nahrávce. Takže hypotéza číslo 1. se vyplnila. 
 

Hypotéza s pořadovým číslem 2 
 
 Z grafu je jasně patrné, že zahraniční trenéři se věnují více nahrávce před utkáním, 
než je tomu u trenérů tuzemských. Zahraniční trenéři mají i větší průměrnou hodnotu v 
minutách. Hypotéza číslo 2. se vyplnila. 
 

Hypotéza s pořadovým číslem 3 
   

Z výsledků u 6 grafů není rozdíl. Skóre dopadlo 3:3. Každá kategorie se v něčem či 
někdy věnuje nahrávce více a jindy či jinde méně. Hypotéza číslo 3. se nepotvrdila 
 

Hypotéza s pořadovým číslem 4 
 
 Sice je to o pár procent, přesněji řečeno o 5 %, ale trenéři berou nahrávku jako 
prioritu pro vytváření tréninkové jednotky. Pokud někteří neřekli vyloženě „ANO“ tak dalších 
33 % procent trenérů tuto herní činnost vnímá s vysokou hodnotou pro tvorbu TJ. Hypotéza 
číslo 4. se potvrdila 
 
 
 Cílem práce bylo zjistit, zda naši trenéři trénují herní činnost nahrávku stejně nebo 
jinak než trenéři ze zahraniční. Ve výsledcích se ukázalo, že trenéři z České republiky trénují 
méně. Je možné, že tento faktor může rozhodovat dosavadní výsledky českých párů na 
světovém okruhu. Jelikož i naše nejlepší dvojce u žen nebo dvojce u mužů trénují pod 
zahraničními trenéry a ty podle grafů věnují nahrávce více. Dokonce jeden z trenéru v 
dotazníku doplnil jednu zajímavost. „Hráč, který je dobrý útočník musí mít k sobě 
adekvátního nahrávače. Pokud ho nemá, tak se z dobrého či skvělého útočníka stává i klidně 
slabý útočník, který nepředvádí svoje maximum.“ (s. Nausch) Myslím si, že by se nad touto 
větou měl zamyslet každý trenér, který trénuje výkonnostní či dokonce vrcholový pár. Tým, 
který nemá dobrou nahrávku, bohužel v dnešním provedení plážového volejbalu neuspěje. 
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https://www.theartofcoachingvolleyball.com/beach-volleyball-warmup-drill-thats-
better-than-pepper/ 
 

33. IS MUNI, Relaxační cvičení, Dostupné z: 
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