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Abstrakt :

Název :

Rozvoj technicko - taktických dovedností u mladých hráčů volejbalu

Cíle : 

Na základě studia literatury shromáždit poznatky o technicko - taktických dovednostech ve 

volejbale a jejich rozvoji u mladých hráčů. Dalším cílem je  vytvoření zásobníku

průpravných a herních cvičení i průpravných her,  které k rozvoji technicko-taktických 

dovedností přispívají.

Metody : 

1. analýza literárních pramenů

2. deskripce získaných poznatků 

3. interpretace literárních poznatků do praxe

Výsledky : 

Poznatky o charakteristice technicko - taktických dovedností a jejich  rozvoj v nácviku a 

tréninku mladých volejbalistů. Doporučit soubor prostředků – vybraných druhů tělesných 

cvičení vhodných pro rozvoj herních dovedností.

Klíčová slova : 

volejbal

nácvik a trénink

technicko – taktické dovednosti

průpravná a herní cvičení

volejbal v kategoriích mládeže
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Abstract:

Title:

Development of technical skills and tactic of young volleyball players

Aims:

I mean to collect knowledge about  technical skills and tactic in volleyball and their 

development by young players by studying appropriate literature. The next aim is to 

accumulate a resource of preparatory and game exercise as well as preparatory games, 

which contribute to the development of  technical skills and tactic. 

Methods:

1. Analysis of literary sources

2. Description of collected knowledge

3. Interpretation of literary knowledge into practice

Outcome:

Knowledge about the characteristics of  technical skills and tactic and their development in 

practice and training of young volleyball players. To recomend a complex of means –

chosen types of physical exercise suitable for development of game skills. 

Key words:

volleyball

practice and training

technical skills and tactic

preparatory and game exercise

volleyball in cathegories of young people
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1. Úvod

Téma mé bakalářské práce jsem si vybrala z toho důvodu, že jsem dlouholetou 

hráčkou volejbalu, který je již přes deset let náplní mého života a dodává mi nejenom 

sportovní zážitky, ale i zábavu a radost. Dalším impulzem byla ta skutečnost, že se své 

zkušenosti snažím předávat dál mladším hráčkám, které trénuji v klubu VK Kladno.

Práce je rešeršního charakteru, kde jsem interpretovala poznatky z vybraného kruhu 

literárních pramenů souvisejících s tématem práce. Rozšíření práce o její výzkumnou část 

bych případně chtěla realizovat v diplomové práci v magisterském studiu.

2. Cíl a úkoly bakalářské práce

2.1. Cíl práce

Cíly práce jsou na základě studia literatury shromáždit poznatky o technicko -

taktických dovednostech ve volejbale a rozvoji těchto dovedností u mladých hráčů a 

vytvoření zásobníku, průpravných a herních cvičení i průpravných her,  které k rozvoji 

technicko - taktických dovedností přispívají.

2.2. Úkoly práce

Ke splnění cíle práce  je nutné realizovat následující úkoly:

1. Shromáždit literární poznatky a zpracovat informace týkající se oblasti rozvoje 

volejbalových dovedností nutných pro podání optimálního výkonu v utkání volejbalu. 

2. Na základě získaných poznatků stanovit doporučení pro nácvik a trénink těchto 

dovedností.

3. Vytvořit zásobník průpravných a herních cvičení i průpravných her, které lze použít při 

nácviku i tréninku mladých volejbalistů.
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3. Volejbal jako sportovní hra

3.1. Historie volejbalu

Byl vymyšlen v roce 1895 W. G. Morganem v USA. Morgan byl instruktorem 

tělesného vzdělávání a volejbal vymyslel jako alternativu basketbalu. Postupně se tento 

sport stal jedním z nejpopulárnějších na světě. Zpočátku hra neměla pevná pravidla týkající 

se rozměrů hřiště, výšky sítě či počtu účastníků na každé straně. První pravidla byla 

zveřejněna organizací YMCA v roce 1897 a od té doby se vyvíjela až do dnešní podoby. 

Roku 1964 se stal volejbal olympijským sportem (Císař, 2005).

Z USA se volejbal šířil kolem roku 1900 do Kanady a v tomtéž roce se začíná hrát i 

v Indii. Další zprávy, že se volejbal šířil i dále jsou ze Střední Ameriky. V roce 1912 se 

volejbal dostává do Uruguaye a o tři roky později je zde založena první národní 

volejbalová federace. Postupně se volejbal dostává během 10ti let do celého světa.

Do Evropy se volejbal dostal kolem roku 1917 a to díky vojákům USA bojujícím 

v 1. světové válce. A američtí vystěhovalci přináší tuto hru do Litvy, Estonska, Lotyšska a 

ta se postupně šíří do dalších evropských států. V Rusku se začíná hrát v letech 1915-1916. 

Volejbal se velmi rychle rozvíjí a roku 1923 se v Moskvě uskutečnilo první volejbalové 

utkání, které řídil rozhodčí.

V našich zemích se volejbal začíná rozvíjet až po 1. světové válce, kdy ho začal 

propagovat J. A. Pipal. Ten byl od roku 1919 ředitelem YMCA v Praze, která v roce 1921 

ustanovila první volejbalovou organizaci u nás – Volejbalový svaz a volejbal se začal šířit i 

do vysokých a středních škol, dělnických tělovýchovných organizací, Sokola, Orla a 

jiných. V letech 1930-1936 rozvoj podpořilo trampské hnutí a roku 1932 byl vytvořen 

sportovní svaz – Trampská volejbalová liga, které se v roce 1936 slučuje se soutěží 

svazovou. Oficiální mistrovské soutěže se datují od roku 1931. Pravidla pro ženy a muže 

se lišila pouze výškou sítě.

Zástupci České republiky patřili v mezinárodním volejbalovém dění mezi 

nejaktivnější při zakládání Mezinárodní volejbalové federace. Roku 1928 pan Marek 

realizoval první pokus. Ten byl ale neúspěšný. Po šesti letech se o to opět pokusili Poláci. 

Tento pokus byl úspěšný a první zasedání komise se konalo v roce 1936 v Berlíně. 
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V komisi bylo 12 evropských států, 5 států Severní a Jižní Ameriky a 4 státy Asie. Za 

druhé světové války komise zanikla.

V poválečných letech se opět začínají mezinárodní styky obnovovat a v roce 1946 

do České Republiky přijel reprezentační tým Francie na přátelské utkání. Při této okolnosti 

se konala schůze, jejímž cílem bylo projednat možnosti ustanovení mezinárodní 

volejbalové federace. Přítomní se dohodli o přípravě ustanovujícího kongresu FIVB v roce 

1947 v Paříži. Ustavením FIVB bylo vytvoření podmínek pro všestranný rozvoj světového 

volejbalu, sjednocení pravidel a přijmutí uspořádání návrhu na uspořádání prvního 

mistrovství Evropy v roce 1948 v Itálii.

Další roky se konaly pravidelně soutěže jak evropské tak i světové. Od roku 1964 je 

volejbal mužů i žen zařazen do programu olympijských her a právě tento rok je pro další 

rozvoj volejbalu významný. Na kongresu FIVB se změnila pravidla, například se povolilo 

přesahování bloku přes síť. Dále v tomto roce byl ustanoven samostatný volejbalový svaz, 

který se všestranně rozvíjel. V 60. letech se volejbal stále velmi rychle rozvíjel..V 70. 

letech se poprvé stal oficiálním míčem pro nejvyšší soutěže míč domácí výroby Gala-

Premier a do pravidel byly zavedeny anténky. Od roku 1973 se vrcholový volejbal stěhuje 

do hal. 80. léta byla úspěšná pro družstvo žen, které vyhrály Pohár mistrů evropských 

zemí. 90. léta přinášejí další rozvoj a popularizaci volejbalu. V pravidlech je změna 

počítání bez ztrát, zavedení technických oddechových časů a zavedení libera. V těchto 

letech je bouřlivý rozvoj plážového volejbalu.

V roce 1993 se v Praze uskutečnila první konference Českého volejbalového svazu. 

Předsedou byl P. Kučera. Dále se volejbal vyvíjel, ač už ne tak značně až do dnešní 

podoby (Buchtel, 2005a).

3.2. Charakteristika volejbalu

Volejbal řadíme mezi nekontaktní síťové sporty. Hřiště je rozdělené na dvě stejné 

poloviny, mezi soupeřícími stranami je natažena síť.  Hráči brání svojí polovinu a útočí do 

pole soupeře. Snaží se získat bod tím, že umístí nad sítí míč do pole soupeře tak, že ho není 

možné vrátit.

Hra je rozdělena na sety. Vítězství setu dosáhne družstvo tak, že získá první počtu 25 bodů 

a to  s podmínkou, že musí mít o dva body více než soupeř. Utkání vyhraje to družstvo, 

které jako první vyhraje ve třech setech (Císař, 2005).
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Buchtel (2005) charakterizuje volejbal blíže. Každé družstvo může mít až dvanáct 

hráčů, šest ve hřišti a šest náhradníků. Výška sítě je daná 243 cm pro muže a 224 cm pro 

ženy. Hřiště je obdélník o rozměrech 18 x 9 metrů, který je obklopený volnou zónou. Míč 

je uveden do hry podáním – úderem přes síť do pole soupeře. Každé družstvo má možnost 

třech úderů, než přehraje míč k soupeři. Rozehra pokračuje tak dlouho, dokud nenastane 

chyba jednoho z družstev. To může být tak, že míč nedopadne do hřiště, nebo ho jedno 

z družstev není schopno vrátit zpět přes síť úderem povoleným pravidly, dotkne se sítě, 

nebo přešlápne středovou čáru k soupeři. Bod získá to družstvo, které vyhraje rozehru a 

pokud předtím podával soupeř, postoupí ve směru pohybových ručiček o jedno postavení.

4. Mládež

4.1. Vývojové zvláštnosti mládeže

K dosažení vysoké technicko - taktické úrovně ve volejbale je třeba několikaleté 

sportovní přípravy. Mládež by neměla začít s výcvikem pozdě, mohlo by se stát, že by 

dosáhla své maximální výkonnosti až za nejvýhodnějším obdobím rozvoje organismu. A 

také by se neměly u mládeže předčasně užívat metody tréninku dospělých, protože by 

mohlo dojít k narušení normálního vývoje organismu. Když zvyšujeme tréninkové dávky, 

může sice mládež velmi brzo dosahovat velmi dobrých výsledků, ale později nemůže 

dobře konkurovat stejně starým nebo starším v kategorii dospělých. Proto by neměla být ve 

volejbale jednostranná specializace mládeže už od 12 let. To ale neznamená, že by se 

neměla úplně odmítat speciální volejbalová příprava, ale je nutné, aby se způsob tréninku 

odlišoval od sportovní přípravy dospělých. 

4.2. Tělesný vývoj a jeho zákonitosti

Správně vedená sportovní příprava musí mít na zřeteli vždy věk mládeže, aby 

nedocházelo k přetížení organismu. V různých obdobích tělesného vývoje se vytvářejí 

různé podmínky pro rozvoj pohybových dovedností jako jsou síla, rychlost, vytrvalost a 

obratnost. Proto nemůžeme mládež v kterémkoliv období jeho tělesného vývoje zatěžovat 
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stejně. Jednotlivé orgány se rozvíjejí odlišně, stejně jako jejich vzájemná funkční 

koordinace.

Důležitý je princip všestranného rozvoje, který zabezpečuje v lidském organismu 

postupné narůstání funkčních vlastností jednotlivých orgánů. Speciální příprava 

zdokonaluje vzájemnou koordinaci mezi orgány a ústrojími. Zevní znaky tělesného rozvoje 

mládeže (váha, výška, obvod hrudníku, aj.)  neznamenají, že jsou dozrálé i funkce 

vnitřních orgánů, které jsou nutné pro stabilní výkon a dlouhodobé soutěžení. Organismus 

mládeže není stavebně hotový, například stavba kostí končí teprve mezi 20. – 25. rokem. 

Pro rozvoj kostry má velký význam ukončení růstu páteře, pánve a hrudníku a ten není ve 

školním věku ještě ukončen.

Kolem 14 roku je pohyblivost páteře největší, a při chabě vyvinutém zádovém 

svalstvu může snadno docházet k nesprávnému zakřivení páteře. Zvláště při nesprávném 

držení těla, sedavém způsobu života a jednostranném zatížení.  Při volejbale nejčastěji 

dochází ke skolióze v důsledku převážného používání svalů jedné poloviny trupu. I postoj 

při příjmu je z hlediska zdravotního nevhodný, jelikož páteř je ohnuta a ramena spuštěna. 

Proto je dobré zařazovat ve školním věku také vyrovnávací cvičení, abychom ovlivnili tvar 

páteře. U svalů dochází k nejbouřlivějšímu růstu mezi 15 – 18 lety, kdy se svalová hmota 

zvětšuje až o 12 procent, nejvýraznější růst svalové síly je mezi 14 – 15 rokem (Tobolka a 

kol., 1963).

  

4.3. Sportovní trénink mládeže

V dnešní době se mládeži nedostává v dostatečné míře přirozených podmínek pro 

všestranný tělesný rozvoj. A to hlavně v době počítačů, kdy mládež dává přednost sezení 

doma, než aby sportovala. Nemá tak dostatek pohybu, který je nezbytný pro zdravý vývoj 

a získání přiměřené zdatnosti a výkonnosti. 

Sport je nezbytnou složkou optimálního životního režimu každého mladého 

člověka. Plní svou společenskou funkci tím, že zajišťuje všestranný tělesný rozvoj 

mládeže, posiluje její zdraví, zvyšuje zdatnost a přispívá k výchově aktivity, samostatnosti, 

ukázněnosti a zdravého kolektivismu. Tyto úkoly může plnit pouze tehdy, když je 

sportovní proces dostatečně intenzívní a sportovní činnost vyhovuje mentalitě dnešní 

mládeže. Z tohoto hlediska lze považovat sportovní přípravu jako nejlepší formu rozvoje 

mládeže. Účinná je tím, že proces sportovní přípravy je zaměřen na rozvoj 
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morfologických, funkčních, pohybových i psychických předpokladů každého jednotlivce. 

Tak se vyhovuje jak individuálním zájmům mladých sportovců, totiž dosažení co 

nejlepšího výkonu ve vybrané specializaci, v našem případě ve volejbale, tak zájmům 

společenským, daným obecnými úkoly sportovní aktivity. Je to proces, ve kterém se 

rozvíjejí individuální schopnosti každého mladého sportovce.

Sportovnímu tréninku a jeho úkolům se podřizuje jak jeho rozsah, tak obsah.

Hlavní kritéria pro výběr metod a prostředků z hlediska účinnosti je jejich přiměřená 

kvantita a kvalita. Tu určíme správně pouze na základě znalostí věkových zákonitostí 

vývoje s přihlédnutím ke specifice každého jednotlivce, jeho předpokladů, možností a 

schopností.

Sportovní příprava mládeže přináší řadu problémů jak pedagogických, tak 

metodických i lékařských. Tyto problémy se snaží řešit specialisti na celém světě a tak 

vznikají ucelené systémy sportovní přípravy mládeže v jednotlivých sportovních odvětví, 

které jsou v určitém sportu nedílnou součástí celkového tréninkového systému. Systémem 

sportovní přípravy mládeže rozumíme jak otázky obsahové (úkoly, složky a metodika 

jejich rozvoje), tak organizační (stavba tréninkového procesu, vytyčení optimálních 

podmínek pro jeho provádění apod.). Je důležité zajistit kontinuitu tréninkového procesu 

od jeho započetí v dětském věku až po dosažení individuální maximální výkonnosti

(Choutková, Kučera, 1970).

4.4. Zatížení v tréninku mládeže 

Zatížení ve sportovním tréninku mládeže můžeme zvyšovat jen postupně a je velmi 

nežádané využívat maximálních dávek ve formě intervalového tréninku, jako je tomu u 

dospělých. Nejlepší je zařazovat trénink opakovací a střídavý a je potřeba sledovat, jak 

mládež na zatížení reaguje. V tréninku by jsme měli přihlížet i somatickým rozdílům 

svěřenců, zvláště v období puberty, která u každého jedince nastupuje různě, a jsou velké 

rozdíly mezi  slabými a silnými jedinci, i když jsou stejného věku. Ve věku od 12-15 let 

mladý organismus není připraven na silové a vytrvalostní zatížení, a tak by jsme měli klást 

důraz na rozvoj jiných dovedností, jako je rozvoj rychlosti, obratnosti a částečně též 

dynamické síly. Nejlépe se rozvíjí pohybová rychlost pomocí startů a běhů na kratší 

vzdálenosti. Také je dobré zařazovat běžecké prvky z jiných her (např. házené, basketbal) 

se zdůrazňováním rychlosti pohybů trvajících nejkratší dobu. Dlouhotrvající a velmi často 
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se opakující činnost není žádaná. Dobré jsou nácviky reakční rychlosti postřehu ve spojení 

s obratností i silou. 

Obratnostní cvičení je dobré zařadit do každého tréninku v jakýchkoliv formách i 

jako závody nebo soutěže. Základy v obratnosti jsou všeobecné a na ně navazuje speciální 

pádová technika volejbalu, jako jsou rychle prováděné pády a kotouly ve spojení 

s chytáním a odhazováním nebo odbíjením míče v různých úpravách, výskoky a skoky.

Rozvoj dynamické síly je důležitý pro získání síly švihové. Pro posílení dolních 

končetin používáme cvičení skokanská na zvýšení odrazových schopností, zvláště odrazu 

obounož. 

Mládež od 12-15 let používá lehčí míče o váze 225-250 g a výšku sítě pro chlapce 

235 cm a pro děvčata 215 cm. V dlouhodobé soutěži se smí odehrát nejvýše 10 zápasů a 

v jednorázové 5. Za den jsou to pak 3 utkání s přestávkou nejméně 1 hodinu. Co se 

tréninků týče, u 12letých stačí alespoň dvakrát po hodině v týdnu, u 13-14letých nejméně 

dvakrát po 1,5 hodině týdně. Pro žáky a dorost je dobré uplatňovat zásadu, že je lepší 

trénovat často, avšak kratší dobu.

V přechodu mezi mladším a starším dorostem, to je ve věku 15-16 let, se dokonaleji 

rozvíjí obratnost, rychlost a síla všeobecná i speciální, zaměřená na rozvoj výskoku a švihu 

paže, která je v tomto období více uplatňována. Vytrvalostní cvičení využíváme jen zřídka, 

spíše jen v přípravném období. Síť je u 16letých chlapců již vysoká 243 cm a pro dívky 

220 cm. V dlouhodobé soutěži smí být nejvíce 14 zápasů, za den 4 s nejméně hodinovou 

přestávkou mezi zápasy.

Mezi 17-18 rokem se vývoj velmi znatelně zpomaluje a výcvik již dostává podobu 

jako u dospělých. Více uplatňujeme cvičení na sílu a vytrvalost, než doposud, ale pořád ne 

často až do maximálního zatížení. Stále ale ve velké míře zařazujeme cvičení rychlosti a 

obratnosti. Soutěže dlouhodobé nesmí mít více jak 20 zápasů, v jednorázové soutěži 10 

zápasů a za den je to 5 zápasů s přestávkou půl hodiny mezi zápasy. Výška sítě je stejná 

jako u dospělých, pro chlapce 243 cm a pro dívky 224 cm. Tréninky by měly být dvakrát 

až třikrát týdně po 2 hodinách.

Výcvik chlapců i dívek musí být rozdílný. Zatížení v tréninku i zápasech musí být 

pro dívky menší než zatížení chlapců. U dívek by měly být nižší nároky hlavně při cvičení 

síly a je dobré se vyvarovat přemíry doskoků, zvláště na tvrdou podložku (Tobolka a kol., 

1963).
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5. Sportovní trénink

Sportovní trénink je proces, kterým ovlivňujeme výkonnost sportovce nebo 

družstva, zaměřený na dosahování nejvyšších sportovních výkonů ve vybraném sportu 

v soutěžních podmínkách. Musí respektovat celkový rozvoj jedince.

Z pedagogického pohledu je to výchovně vzdělávací proces, který naplňuje 

poznávání, osvojování vědomostí a dovedností, rozvoj schopností. Výchovná stránka 

představuje navozování situací, které přispívají k mnohostrannému rozvoji osobnosti 

sportovce.

V širším slova smyslu můžeme sportovní trénink chápat jako proces biologicko-

sociální adaptace, kdy se tělo adaptuje na zatížení, které jím vzniká. Sportovec se učí 

ovládat řadu nových pohybů a jejich nácvik se opírá o poznatky procesu motorického 

učení. Sociální adaptace vyplývá ze společné činnosti sportovce a trenéra i ze vztahů 

sportovce k okolnímu prostředí, k soupeřům, spoluhráčům i divákům. Sportovní trénink 

má i výchovný charakter, při kterém se formuje osobnost sportovce nejenom ve vztahu ke 

sportu, ale i k celkovému společenskému dění. 

Strukturu sportovního tréninku tvoří a podmiňuje komplex různých faktorů a to 

somatické, kondiční, technické, taktické a psychické. Hlavními úkoly je tělesný, psychický 

a sociální rozvoj. Ten spočívá v osvojování sportovních dovedností a jejich technické a 

taktické stránky, rozvíjení kondice a formování osobnosti. (Dovalil a kol., 2008)

Dle výkonnostní úrovně můžeme rozlišit volejbal na rekreační, výkonnostní a 

vrcholový. Sportovní výkonnost, a to především u vrcholového volejbalu je výsledkem 

dlouhodobé, náročné a cílevědomé přípravy - sportovního tréninku (Příbramská a kol., 

1989).

5.1. Sportovní výkon z obecného hlediska

Sportovní výkon je jeden ze základních pojmů sportu a sportovního tréninku 

k němuž  se soustřeďuje pozornost sportovců, trenérů a dalších odborníků. Realizuje se ve 

specifických pohybových činnostech, jejichž obsahem je řešení úkolů příslušného sportu 

v nichž sportovec usiluje o maximální uplatnění výkonových předpokladů. Vysoký výkon 

je spojený s dokonalou koordinací provedení úkolů. Jeho základem je projev mnoha 
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tělesných a psychických funkcí člověka, které jsou podpořeny maximální výkonovou 

motivací. Pro pochopení sportovního výkonu má mimořádný význam analýza průběhu 

činnosti a její výsledek.

Sportovní výkon je činností převážně pohybovou, která se skládá z jednodušších či 

složitějších elementů (pohybů, aktů, operací, atd.), které jsou většinou dopředu předem 

připraveny, ale hráč musí reagovat na vývoj situace a změnu podmínek. Proto není 

sportovní výkon závislý jen na pohybové složce, ale i na vnímání smyslovými orgány, 

jejichž prostřednictvím se informace o vnějším prostředí a vnitřním stavu organismu 

přenášejí do mozkových senzorických center, kde se zpracovávají a vytváří v mozku 

představu o probíhající činnosti. Umožňují i představu výběru nejlepšího řešení vzniklé 

situace. Další jednání hráče ovlivňuje i motivace, složitost řešeného úkolu a podmínky 

řešení, které se při volejbale neustále mění. Vzhledem k variabilitě situací je důležité 

předvídání budoucího řešení, tzv. anticipace, kdy se s časovým předstihem v hlavě 

vytvářejí „modely“ možných řešení. Čím jsou vyšší zkušenosti hráče, tím schopnost 

anticipace roste.

Na sportovním výkonu a jeho zvyšování má také podíl přirozený růst a vývoj 

jedince, vlivy prostředí a vlastní sportovní trénink, který bere v úvahu jak biologický, tak 

kalendářní věk jedince. Důležité jsou také vrozené dispozice pro vykonávání určitého 

sportu. Tyto dispozice, jako jsou vlohy či talent, mohou mít jistý vztah ke zvyšování 

sportovních výkonů.

K rozvoji a projevení dispozic je potřebný odpovídající vliv prostředí v němž 

jedinec vyrůstá. Bez příležitosti k pohybu se dané dispozice nemusí vůbec projevit a při 

nesprávné životosprávě a špatných sociálních podmínkách se předpoklady dobrých 

pozdějších výkonů snižují, protože zdravotní stav a celková odolnost a zdatnost může být 

snížena.

Sportovní trénink musí být organizovaný, aby řízeně ovlivnil výkonnostní růst 

jedince tak, aby se zvyšovala úroveň trénovanosti sportovce, která je základem aktuálního 

sportovního výkonu.

Sportovní výkon se uskutečňuje prostřednictvím pohybové činnosti, která je 

zaměřená na dosažení maximálního výkonu. V tréninku se tato činnost osvojuje a 

zdokonaluje jako dovednost. Sportovní dovednost je tréninkem získaný komplex 

výkonových předpokladů sportovce tak, aby mohl správně a úspěšně řešit úkoly dané 

sportovní specializace. 
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Proměnné, které můžeme ve sportovním tréninku rozvíjet jsou somatické, kondiční, 

technické, taktické a psychické. Výsledkem tréninku je jedinec s takovými vlastnostmi, 

schopnostmi, vědomostmi a dovednostmi, které mu umožní podat konkrétní sportovní 

výkon (Dovalil a kol., 2002).

5.2 Herní výkon v utkání

Herní výkon v utkání je individuální a skupinová činnost hráčů v ději utkání. Je 

charakterizována mírou splnění herních úkolů a z toho vyplývajícího výsledku utkání. 

Můžeme rozlišit dva základní druhy herního výkonu a to individuální herní výkon hráče a 

týmový herní výkon družstva. 

Individuální herní výkon

Individuální herní výkon je projev určitého stupně způsobilosti k účasti v utkání a 

projevuje se jako souhrn osvojených herních činností integrovaných do herního výkonu 

družstva. Mezi složky individuálního herního výkonu patří herní dovednosti, pohybové 

schopnosti, somatické charakteristiky a psychické procesy. Hodnotícím kritériem výkonu 

hráče je ale pouze výsledek motorického provedení herní činnosti jednotlivce, které má 

svojí technickou a taktickou stránku. Kvalitu těchto stránek ovlivňují také kondiční a 

psychické připravenosti hráče.

Technická stránka herní činnosti jednotlivce je vnějším projevem hráče. Je to 

účelný způsob provedení herní činnosti či určitého řetězce herních činností v daných 

podmínkách, za kterých situace probíhá. Taktická stránka souvisí s vnímáním a 

pochopením dané herní situace a výběrem nejoptimálnějšího způsobu jejího řešení 

v závislosti na podmínkách a průběhu hry. Kvalita taktického myšlení je podmíněna úrovní 

technického vybavení hráče. 

Týmový herní výkon

Týmový herní výkon představuje celek a jeho částmi jsou herní výkony 

jednotlivých hráčů. Není ale jejich pouhým souhrnem. Jednotlivé výkony hráčů se 

navzájem doplňují, kompenzují a regulují. 
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Jednotliví hráči musí mít schopnost spolupráce, která je ovlivněna vztahy mezi 

jednotlivými hráči, jejich dynamikou, sociální soudržností, komunikací a motivací hráčů. 

Musí odolávat soupeři a současně musí prosazovat své cíle. Společným cílem je vítězství, 

nebo alespoň co nejlepší výsledek.

Hodnotícím kritériem týmového výkonu můžeme sledovat jak hráči využívají 

plochu hřiště, plynulost a kvalitu souhry, spolupráci hráčů a jejich zapojení do jednotlivých 

fází hry. Týmový úspěch závisí hlavně na tom, jak každý hráč porozumí úloze, kterou 

v družstvu má a jak ji provede (Nykodým a kol, 2006).

5.3 Herní výkon v utkání volejbalu          

Výkon hráče v utkání je velice složitý jev a projevuje se podle toho, jaké úkoly hráč 

v družstvu plní. Tak může hráč předvést, co se v průběhu předchozích tréninkových 

jednotek a utkání naučil. Jeho výkon můžou ovlivnit i soupeři, spoluhráči, rozhodčí, 

počasí, prostředí apod. Úroveň výkonu je určena a limitována předpoklady hráče a to 

vrozenými i získanými, které jsou v přirozeném vztahu.

Výkon v utkání pro hráče představuje jeden z nejsilnějších motivů následující 

sportovní činnosti a charakterizovat ho není snadné. Na základě pozorování můžeme vidět 

kvalitu i množství jednání, které hráč v průběhu utkání uskutečnil i vliv tohoto jednání a 

osobnosti hráče na jednání spoluhráčů i soupeřů. Kvalita jednání hráčů je určována 

stupněm splnění herních úkolů, které hráč plní a jejich  množstvím.

Výkon hráče můžeme hodnotit, ale musíme jej rozdělit na jednotlivé složky. To 

jsou například herní činnosti jednotlivce nebo komplexnější části (př. hra na síti), ale i při 

jemnějším rozboru jednotlivé projevy pohybových schopností apod. (Buchtel, Ejem, 

1975).

Herní výkon volejbalového družstva je realizované individuální a týmově  

motivované jednání hráčů v utkání, které podléhá sociálně psychologickým a speciálně 

herním zákonitostem, vyjádřené dosaženým výsledkem v konkrétním utkání. Významná 

podmínka herního výkonu družstva je jeho vnitřní struktura, která je dána systémem rolí a 

pozic hráčů, sociálního klimatu, vysokou úrovní soudržnosti, participace a autority. 

Hodnotícím kritériem volejbalového družstva je efektivita ve hře.

Ve volejbalu můžeme na základě pozorování utkání charakterizovat výkon družstva 

kvantitativně i kvalitativně. Zaměříme se na četnost herních činností jednotlivce a jejich 
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úspěšnost, četnost herních kombinací a jejich úspěšnost, na pohybovou aktivitu hráčů 

v utkání, délku trvání utkání, trvání jednotlivých setů a úseků hry u sítě i v poli, četnost 

výskoků, rozeher apod. (Kaplan, Buchtel, 1987).

6. Technicko-taktická příprava 

6.1. Charakteristika technicko - taktické přípravy

Technicko-taktická příprava je jedna z nejdůležitějších složek sportovního tréninku 

volejbalu. Náplní je osvojování vědomostí o základních odbitích, herních činnostech 

jednotlivce, herních kombinací, herních systémů a jejich nácvik a zdokonalování. 

Pro úspěšný nácvik je důležité osvojení teoretických dovedností. Nácvik a 

zdokonalování dovedností zaujímá v tréninkovém procesu nejdelší časový úsek. Úkolem 

hráčů je zvládnutí technické i taktické stránky herních činností, vzájemnou spolupráci 

skupin hráčů i celého týmu Pohybový obsah každé z herních činností musí být nacvičován 

tak, aby byl v nejužším spojení s herními situacemi, ve kterých se vyskytují.

Kromě zvládnutí pohybového obsahu hry je důležitý rozvoj taktického myšlení a 

tvůrčích schopností hráčů, aby byli schopni správné orientace a uměli vybrat nejlepší 

řešení dané herní situace. Taktické myšlení tvoří základ rychlého a variabilního 

rozhodování a vede k úspěšnosti jednotlivých hráčů i celého družstva. 

7. Metodika nácviku volejbalu

Při nácviku vycházíme z charakteristických rysů této hry. Pohybem hráčů v poli, 

různými způsoby odbíjení míče a proměnlivými podmínkami ve hře je třeba řešit rychle se 

střídající herní situace.

Odbíjení míče při útoku i obraně není snadné, protože zpracování míče jednou či 

oběma rukama vyžaduje krátký a přesný styk hráče s míčem, který je spojený s ne moc 
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přirozeným, ani snadným pohybem celého těla, hlavně paží a prstů. Pohyby jsou velmi 

variabilní, hráč ve střehu péruje na pokrčených nohách na špičkách a vykonává krátké 

starty do stran, vzad i vpřed, které se střídají s maximálními výskoky nebo pády pod míč. 

Reakce hráčů musí být rychlá a přesná. 

Kromě obtížnosti odbíjení je pro volejbal typická rychlost měnících se situací, která 

je dána jak krátkým stykem hráče s míčem, tak i povolením hrát maximálně třikrát v poli (i

po tečování blokem), než se odehraje míč k soupeři. Proto je nutné neustálé soustředění 

pozornosti a rychlé rozhodování při výběru nejvýhodnějšího způsobů řešení herních situací 

při útoku i obraně.

Nácvik ve volejbale provádíme ve třech etapách, které přestavují postupné cíle a 

výčet úkolů, které by měl hráč při nácviku zvládnout. Časově nejsou přesně ohraničeny a 

délka nácviku je závislá na úrovni tělesných a psychických vlastností hráčů i na 

tréninkových možnostech družstva.

Před nácvikem informujeme hráče jasným a stručným popisem provedení zvolené 

herní činnosti. Je dobré činnost hráče informovat o pohybu ve fázích. A to činnost hráče 

před odbitím, činnost hráče těsně před stykem s míčem, provedení vlastního odbití a 

činnost hráče po obití. Vždy popisujeme polohu a postavení jeho nohou, trupu a horních 

končetin, přenesení váhy těla, směr, způsob, změnu a dokončení pohybu hráče. Po popisu 

pohyb správně předvedeme, abychom pomohli vytvořit představu o vytváření pohybu. 

Dobré jsou i názorné pomůcky, jako jsou fotografie, diapozitivy, videa a jiné.

V první etapě se věnujeme nácviku základů technické stránky herních činností 

jednotlivce. Nejdříve je nutné zvládnout základní techniky odbíjení míče a jednotlivé části 

některých herních činností jednotlivce (např. rozběh, odraz, odbití jednoruč ve výskoku). 

Ty nacvičujeme pomocí různých speciálních průpravných cvičení, která by měla probíhat 

co v nejjednodušších podmínkách, které umožní hráčům plné soustředění na nacvičovaný 

pohyb. Cvičení v různém počtu hráčů probíhá odděleně od hry. Trenér stanoví cíl cvičení, 

vysvětlí jeho organizaci činnost hráčů, jejich úkoly, upozorní na kritická místa a kontroluje 

provádění cvičení.

Je důležité všechna cvičení uspořádat tak, aby co nejvíce hráčů nacvičovalo 

zvolenou herní činnost a použít taková cvičení, která budou odpovídat technické i taktické 

vyspělosti hráčů. Postupně dáváme speciálním průpravným cvičením herní ráz.

V druhé etapě informujeme hráče o vědomostech potřebných pro nácvik herních 

činností jednotlivce a kombinací. Vysvětlujeme, jak a kdy se jednotlivé technické a 
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taktické stránky herních činností používají a jaká je činnost a postavení při základních 

herních kombinacích. 

Nácvik provádíme vždy v odpovídající herní situaci, hráč má předem určeno, jakou 

činnost a jakým způsobem ji bude provádět. Podmínky jsou tedy neměnné a situace se řeší 

obvyklými způsoby. Postupně nacvičujeme další způsoby provedení činností jednotlivce, 

abychom vytvořili zásobník činností, které budou později potřeba k úspěšnému zvládnutí 

složitějších herních situací. Každý hráč by měl nejdříve zvládnout základní způsoby 

provedení herních činností jednotlivce a teprve až později přistoupit ke specializovanému 

nácviku vzhledem k funkcím hráčů ve družstvu (nahrávač, smečař, blokař). Tím zabráníme 

výchově jednostranných hráčů, kteří jsou pak schopní vykonávat jen stereotypní, 

šablonovitou hru. Zároveň u hráčů rozvíjíme volní úsilí a tvůrčí myšlení.

Mezi činnostmi jednotlivců a hrou družstva je důležitým mezistupněm nácvik 

kombinací, kde se nacvičuje celý soubor činností dvou a více hráčů v takovém pořadí, 

v jakém se vyskytují ve hře. Důležité je, aby hráči zvládali všechny činnosti, které se 

v kombinacích vyskytují. A tak se můžou rozvíjet jak kombinace, tak i herní činnosti 

jednotlivce, které se v kombinacích vyskytují.

Nácvik kombinace začínáme tak, že jí podrobně a srozumitelně vysvětlíme a 

popíšeme, následuje ukázka a poté samotný nácvik, který by měl probíhat tak, že nejdříve 

nacvičují kombinaci dva až tři hráči a postupně se přidávají další hráči, až cvičení provádí 

celá skupina. V začátcích se věnujeme zvlášť nácviku obrany a útoku, později jednotlivé 

kombinace spojujeme.

Ke třetí etapě nácviku přikročíme až když hráči zvládají jednotlivé technické 

stránky herních cvičení na potřebné úrovni. Pro další rozvoj činností jednotlivce a 

kombinací využijeme cvičení v proměnlivých podmínkách. Hlavním úkolem třetí etapy je 

rozvoj taktických dovedností hráče, kdy musí řešit situace vzniklé různými podmínkami a 

činnostmi ostatních hráčů, naučení se výběru nejvýhodnějšího řešení vzniklé situace.

Za začátku volíme cvičení, kdy se hráč může rozhodnout mezi dvěma řešeními 

dané situace. Později přidáváme další a další řešení. Hráč se tímto učí pozorovat a hodnotit 

herní situace a vybírat nejvýhodnější a nejúčinnější řešení a realizovat ho. Pro rozvoj 

těchto dovedností jsou nejvýhodnější průpravné hry. 

Čtvrtá etapa je poslední fází nácviku, kde nacvičujeme a zdokonalujeme herní 

činnosti jednotlivce a kombinace v podmínkách her a utkání. Nejčastěji jsou to hry řízené 

kde můžeme usměrňovat hru jednotlivců, skupin hráčů i celého družstva. Nepravidelné a 
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různě obměněné situace umožňují další rozvoj technicko - taktických dovedností hráče. 

Hráči si pevněji osvojí herní činnosti a snadněji je pak uplatňují v utkání.

Řízenou hru by jsme měli používat i v nácviku u začátečníků. Výzkum ukázal, že 

mladí hráči se hrou nejlépe učí a zdokonalují. Proto ji zařadíme ve všech fázích nácviku, i 

když hráči ještě úplně nezvládli všechny postupné cíle prvních tří etap. U začátečníků 

stačí, aby se naučili odbití obouruč vrchem, odbití obouruč spodem a jednoruč spodem 

(spodní podání) a již mohou začít hrát. Je nutné ale zařadit jen takové druhy průpravných a 

řízených her, které odpovídají možnostem mladých hráčů (J. Buchtel a kol., 1977).

7.1. Základy  techniky odbíjení

Nejsilnějším motorem člověka je návyk. Učení pohybových a tedy i herních 

dovedností by mělo být co nejúčinnější. Proto se musí dbát na to, aby při učení či 

upevňování dovedností byla činnost prováděna vždy stejně a s častým opakováním. Pro 

úspěšné odbití míče na určený cíl je důležitý stabilizovaný, vyvážený postoj se správnou 

orientací těla na správném místě. Správné umístění chodidel na ploše a přenesení 

hmotnosti těla na jejich přední část je určujícím základem pro odpovídající orientaci hráče 

vzhledem k odbití, protože nevyžaduje žádné další pohybové korekce trupem. Postoj by 

měl být stabilizovaný a pevně zažitý tak, aby odbití míče konkrétní technikou vytvořilo 

pevný základ pro kvalitní pohybový stereotyp odpovídající příslušné dovednosti a úrovni 

jejího zvládnutí. Každá dovednost má ale několik variant, ale i při jejich nácviku je třeba, 

aby varianta techniky učené dovednosti byla opakovaně a důsledně prováděna 

s odpovídajícím postojem a klíčovými pohyby. Teprve po zvládnutí variant provedení 

přistupujeme k jejich střídání během jednoho cvičení. 

Ve volejbale jsou dvě základní techniky odbití míče – odbití obouruč vrchem a 

odbití obouruč spodem. Tyto dvě techniky jsou nejpoužívanější pro manipulaci s míčem. 

Při tréninku základních individuálních dovedností musí být na prvním místě snaha o 

přesnost provedení, o kvalitu manipulace s míčem, o přesnost cíleného odbití. Cílem by 

měl být míč letící po předpokládané dráze, v požadovaném směru s potřebnou razancí.



22

7.2. Nácvik volejbalových dovedností z obecného pohledu

Nácvik dovedností je součástí tréninkového procesu, v němž se hráč učí novým 

dovednostem. Není to snadné prosté naučení se pohybovým stereotypům dané dovednosti,

ale spíše přeorganizování dosud zvládnutých pohybových schémat a zkušeností. 

Výsledkem je nová úroveň motorické koordinace a propojení reakcí v nově organizovanou, 

situaci odpovídající pohybovou strukturu. Při nácviku dovedností používáme převážně dvě 

metody : 

1. Metoda celostní – Po předvedení adepti provádějí celou dovednost. Tato metoda 

nácviku je rychlejší a pro adepty zábavnější. V současnosti se uplatňuje v učení 

talentovaných a pohybově vybavených sportovců.

2. Metoda analyticko syntetická – Dovednost se rozdělí na  dílčí následné sekvence, 

které se nacvičují samostatně a po jejich zvládnutí se skládají v celek. Tato metoda 

je sice zdlouhavá a u pohybově nadaných talentů prodlužuje dobu nezáživného 

nácviku, ale oproti tomu, když některý adept dělá opakovaně některou chybu, je 

právě tato metoda vhodná, abychom mohli chybu odstranit, případně přeučit chybný 

návyk. Dílčí cvičení spadající do kategorie analytických mohou pomoci vybudovat 

u začátečníků potřebné pohybové struktury ještě před tím, než nastane čas na učení 

konkrétní dovednosti. Tak je možné i u méně talentovaných jedinců vytvořit 

podmínky pro učení dovednosti celostní metodou.

Úspěšnost nácviku závisí na stavu organismu. Nově nacvičované pohybové struktury 

neřadíme na závěr tréninku, kdy jsou hráči unavení, ani na začátek, kdy tělo není 

dostatečně připravené. Promyšleným rozcvičením připravíme organismus k optimálnímu 

motorickému výkonu. Výsledkem by mělo být efektivní motorické učení. Tempo nácviku 

volíme přiměřené, intenzita cvičení by měla být spíše nižší, dokud nejsou zvládnuty 

základy dovednosti. 

      Obě tyto metody můžeme uplatnit v kterékoliv obsahové složce sportovního tréninku 

odbíjené. Základní techniky odbíjení užívané ve volejbale – obouruč vrchem (prsty) a 

obouruč spodem (bagr) jsou natolik specifické, že je třeba vybudovat zcela nový pohybový 

stereotyp, který se vymyká běžným pohybovým stereotypům. Proto je vhodné při nácviku 

těchto dovedností využít analyticko syntetické metody. Při zvládnutí základních technik 

odbíjení ve volejbale a dosažení vyšší technické úrovně je dobré využívat metodu celostní.
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Odbití obouruč vrchem před sebe

Odbití obouruč vrchem ( prsty ) je nejstarší základní herní činnost jednotlivce ve 

volejbale. A pokud není situace příliš obtížná, dáváme přednost odbití míče prsty před 

jinými údery, protože toto odbití má předpoklad největší přesnosti. Odbití obouruč vrchem 

je hlavní technikou odbíjení nahrávače, ale na velmi dobré úrovni jej musí zvládnout každý 

hráč. Pro správné a přesné odbití musí hráč splnit dvě základní podmínky a to dostat se pod 

míč, což v počátečních fázích této dovednosti představuje úkroky stranou, kroky vpřed či 

vzad, šikmo vpřed či vzad a zaujmout vhodný postoj s držením těla před vlastním odbitím.

Hráč se musí před vlastním odbitím míče zcela natočit do směru kterým chce míč 

odehrát. Hmotnost těla by měla být rozložená na obě pokrčené nohy, chodidla na zemi by 

mela být asi v šíři ramen v mírně výkročném postavení. Prsty vykročené nohy směřují 

k cíli odbití. Odbíjení v postavení s nohama vedle sebe, které vidíme často u zkušených 

nahrávačů, není vhodné pro začínající hráče, protože nedává potřebnou stabilitu a je 

obtížnější v tomto postoji využít síly nohou pro odbití na delší vzdálenost.

Ruce jsou zvednuté nad čelo a pokrčené v loktech, které směřují přirozeně a 

uvolněně do stran, hlava je vzpřímená. Odbití míče se provádí nad čelem a při zachytávání 

míče je hmotnost rozložena na obě nohy. Optimální je, zachytává-li hráč přilétající míč 

v myšlené svislici míč-čelo-kyčle. V takovém držení těla hráč zahájí pohyb tím směrem

kam chce míč poslat. Napřímení těla vychází z napřimování nohou. Hráč se napřimuje 

vzhůru a oběma rukama současně vytlačuje míč. Pohyb rukou s míčem je veden po přímce. 

Prsty rukou vytvářejí tzv. volejbalový košíček – jsou volně roztažené s palci odtaženými 

od ukazováčků. Palce obou rukou směřují proti sobě a ukazováčky šikmo vzhůru tak, že 

naznačují otevřený trojúhelník. Prsty lehce objímají míč v přirozeném rozevření, zakřiví se 

dle oblosti jeho povrchu vnitřními plochami prstů.

Toto je základní technika odbití vycházející z předpokladu, že čím je delší kontakt 

prstů s míčem, tím přesnější je odbití. Odbíjení obouruč vrchem u nahrávačů se od běžného 

mírně liší, protože nahrávači do poslední nesmějí postojem těla i rukou dát najevo, kterým 

směrem a jak budou hrát (Císař, 2005).

Stibitz (1968) popisuje k úderu obouruč vrchem pružnost napjatých prstů, které 

povolují ve směru příletu míče a s nimiž takto může popřípadě pružit i zápěstí rukou, aby 

ho potom zpětným pohybem mohly vymrštit zpět do výše nebo určeným směrem. Náraz 
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míče je tedy napnutím prsty tlumen. Při odbití hráče na větší vzdálenost se uplatní práce 

celého těla, hlavně tlak z nohou i trupu.

Na chyby na které je třeba dát si pozor u odbíjení obouruč vrchem začínajících 

hráčů upozorňuje Matěj (1991). Jsou to hlavně takové situace, kdy hráči nabíhají pod míč 

pomalu, nezakončují pohyb v klidovém postavení a hrají míč v běhu nebo mírném pohybu, 

mají roztažené lokty a někteří se o míč odrážejí a jejich tělo směřuje vzad. 

Se všemi uvedenými autory a jejich popisu odbití obouruč vrchem souhlasím, 

hlavně s chybami, které popisuje Matěj. Při učení začínajících hráčů jsem se téměř se 

všemi setkala a je třeba jim věnovat zvýšenou pozornost.

Odbití obouruč vrchem za sebe

Odbití obouruč vrchem za sebe se provádí velmi specificky a přistupujeme k němu 

až po zvládnutí odbití obouruč vrchem vpřed. První předpoklad správného odbití je dostat 

se pod míč a zaujmout pod ním asymetrické postavení. Postoj a zachycení míče je pro obě 

odbití shodný. Rozdíl začíná až se zahájením vypouštění míče (odbíjení). Při odbíjení vzad 

se vytlačují boky vpřed, tím se dosáhne mírného zaklonění trupu, pohyb se zahajuje 

z předsunuté nohy vzad a vzhůru, paže se napřimují vzhůru mírně šikmo vzad a činnost 

zápěstí vyvolává opačný pohyb rukou, než je tomu u odbíjení vpřed. Paže se musí 

napřimovat vzhůru a nikoliv vzad, aby nebyla dráha letu míče příliš plochá.

Odbití obouruč spodem v ose těla

Pokud není možné v některých situacích použít odbití prsty (míč letí velmi rychle, 

míč je příliš blízko, atd.), využíváme techniku odbití míče obouruč spodem. Odbití 

obouruč spodem, kterému zjednodušeně říkáme bagr, patří také k základním dovednostem 

hráče a je důležité ho zvládnout ve všech variantách. Tento způsob je velmi důležitý pro 

kvalitní přihrávku, když nelze použít prsty. Při odbíjení je důležité, aby místo kde se míč 

odrazí od předloktí, bylo blízko zápěstí. 

Základní postoj odbití obouruč spodem je snížený, stabilní, dynamický a takový, 

aby umožnil přesun trupu do stran, aniž by hráč ztratil rovnováhu. Chodidla jsou vzdálena 

od sebe více, než je šíře ramen. Míč je třeba odbíjet nad aktuální úrovní kyčlí. K tomu je 

potřeba, při nízko odbíjených míčích, výrazně pokrčit kolena a snížit polohu kyčlí. Kolena  
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musí být tlačena vpřed, hmotnost těla  musí spočívat na přední části chodidel. Zachovává 

se sklon těla vpřed. Při správném umístění hmotnosti těla v okamžiku zahájení odbití

pokračuje postupný pohyb hráče až do zakončení vykročením k udržení rovnováhy.

Paže jsou vytažené a napnuté. Ruce jsou spolu spojené. Nejčastěji tak, že hráč vloží 

prsty jedné ruky do dlaně druhé ruky. Svislá rovina ramen je vždy předsunutá před kyčle a 

při míčích hraných nízko by ramena měla být před koleny. Míč by neměl být hrán 

v záklonu, ani by neměla být tendence k narovnávání trupu při dlouhých míčích, u kterých 

je lepší zvolit přihrávku mimo osu těla.

Technika odbití obouruč spodem – pro dobré odbití míče jsou paže vytažené před 

tělo, aby se jejich část nad lokty nedotýkala trupu. Paže jsou propnuté v loktech a směřují 

šikmo vpřed v takovém úhlu, který umožní odbití míče vyšším obloukem ke spoluhráči. 

Jejich pohyb je iniciován dotykem přilétajícího míče s předloktím. Žádané nejsou  prudké 

silové či švihové pohyby proti míči. Zpracování je prováděno především nastavením 

odrazové plochy předloktí, směr odbití je určován krátkým pohybem oblasti kyčlí ve směru 

odbíjeného míče a odbíjený míč doprovází pohyb propnutých paží. Pro přesnost odbití je 

lepší delší kontakt paží s míčem, kdy déle trvá usměrňování míče. Sklon paží je určující 

pro směr a křivku dráhy letu míče. U odbití obouruč spodem, jako u odbití obouruč 

vrchem, je rozhodující práce nohou. Včasný správný postoj na správném místě je 

rozhodující pro přesnost a kvalitu odbití (Císař, 2005).

Stibitz (1968) upozorňuje na to, aby paže nedělaly žádný vstřícný švih směrem 

k přilétajícímu míči ani z ramen nebo z loktů. Naopak dosedající míč tlumí pasivním 

povolením do směru příletu. Míč je odbit nastavenými pažemi napnutými v loktech a 

napínáním nohou  v kolenou.

Z mé zkušenosti je třeba si na švihový pohyb pažemi proti přilétanému míči dát 

pozor. Začínající hráči mají pocit, že pouhý pohyb v nohou a nastavené paže nestačí pro 

odbití míče na určitou vzdálenost a pohyb paží proti míči přehánějí.

Odbití obouruč spodem mimo osu těla (stranou)

Předpokladem je zvládnutí provedení odbití obouruč spodem v ose těla a znalosti 

základní techniky odbití obouruč spodem mimo osu těla. Oba tyto způsoby je vhodné 

nacvičovat současně. Osvojení obou těchto způsobů vytváří dobré podmínky pro trénink 

přihrávky a příjem podání (Buchtel, 2005b).
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Využívá se když míč letí stranou od hráče, nebo má-li hráč odbít míč pod větším 

úhlem do strany. V tomto případě hráč zachová předklon trupu, spojené paže vysune před 

tělem stranou. Aby tak mohl učinit, musí snížit vzdálenější rameno, jinak by odrazová 

plocha nesměřovala k cíli, nýbrž vzhůru a míč by se odrazil za hráče.

Ostatní techniky řadíme do netradičních a nouzových způsobů odbití míče a u nichž 

je těžší dodržet přesnost přihrávání (Císař, 2005).

8. Herní činnosti jednotlivce ve volejbale

8.1. Podání

Podáním se zahajuje každá rozehra. Je to odbití míče do pole soupeře způsobem 

předepsanými pravidly. Plní převážně úkoly útoku a jeho účinnost je dána rychlostí letu 

míče, rotací a křivkou letu míče a jeho umístěním v poli soupeře.

Způsob provedení je různý, u mládeže je nejčastější vrchní podání v čelném postoji 

prudké a to z místa, z rozběhu a nebo z výskoku – tzv. smečované podání. Velmi často se 

také objevuje  čelné podání plachtící a to jak z místa, tak i ve výskoku. Spodní podání se 

objevuje většinou u rekreačního volejbalu.

Pro největší úspěšnost této herní činnosti jednotlivce je výběr nejvýhodnějšího 

způsobu tak, aby měl soupeř co největší problémy s jeho příjmem. Proto je důležitý nejen 

vhodný způsob odbití podání, ale také jeho umístění. Nejčastěji umísťujeme podání 

směrem na hráče, o kterých víme, že špatně přihrávají, na ty, kteří právě vystřídali či spolu 

diskutují a nevnímají hru, do míst odkud vbíhá nahrávač ze zadních zón a na smečaře, 

který potřebuje přípravu na rozběh na smeč. Dále umísťujeme podání do míst, kde se 

obtížně přijímá, jako jsou zadní rohy hřiště, koncová a postranní čáry nebo místa těsně za 

sítí, aj. (Buchtel, 2005a).
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Technika podání

Vrchní podání čelné – prudké

Hráč stojí v mírném stoji rozkročném čelném. U praváka je levá noha předsunuta 

v před, u leváka pravá noha. Míč si nahazuje jednou rukou či oběma do výše 1-2 metrů 

před pravé (u leváka levé) rameno. Hmotnost těla hráč přenáší na pravou (levou) nohu a 

zaklání trup. Podávající paže je ohnuta v lokti a vzpažuje vzad, loket je držen co možno 

nejvýš. Trup se narovnává a předklání, paže švihá vpřed a dlaňová část ruky zasahuje míč 

v rovině ramena před tělem ve výši hlavy nebo těsně nad hlavou. Celý pohyb dokončuje 

zápěstí,  které ovlivňuje výšku letu míče i jeho usměrnění do stran.

Vrchní podání čelné – prudké ve výskoku

Toto podání se provádí stejně jako čelné prudké, jen s tím rozdílem, že hráč stojí 

zhruba 3 metry za koncovou čárou a míč si nadhazuje šikmo před sebe do výšky 2,5 – 3 

metry. Provede dvou až tříkrokový rozeběh, odrazí se obounož a ve výskoku zasahuje míč 

dlaní úderové paže tak, aby prudce přeletěl těsně nad sítí do pole soupeře. Dokončení 

podání může být provedeno do vlastního pole.

Vrchní podání čelné – plachtící

Hráč stojí v mírném stoji rozkročném čelném. U praváka je levá noha předsunuta 

v před, u leváka pravá noha. Míč si nahazuje levou (pravou) rukou do výše 1-1,5 metru 

před pravé (levé) rameno. Podávající ruka švihá z mírného zapažení vpřed, pohyb je téměř 

rovnoběžný s podlahou a kratší, než u prudkého podání. Míč zasahuje dlaní v rovině 

ramena před tělem. Paže při úderu je ohnutá (předloktí s kostí ramenní svírá úhel asi 120-

130 stupňů), doba styku s míčem je krátká. Ruka s předloktím svírá stále stejný úhel a její 

pohyb není dokončen sklopením zápěstí (Kaplan,Buchtel, 1987).

Taktika podání
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Taktika podání spočívá nejenom ve výběru druhu podání a jeho umístění do pole 

soupeře, jak již bylo zmíněno, ale i při předávání míče k podávajícímu můžeme taktizovat. 

Pokud podává soupeř, snažíme se nikdy nespěchat s předávkou míče. To nám umožní více 

času na přípravu se na přijímání míče, ale také do jisté míry můžeme znervóznit soupeře 

pomalým předáváním míče. Naopak, když podává naše družstvo, snažíme se míč dopravit 

k podávajícímu co nejrychleji, aby měl soupeř co nejméně času připravit se na příjem. Sám 

podávají hráč tuto činnost nesmí uspěchat, aby zbytečně zbrklostí podání nezkazil. Tuto 

taktiku lze uplatnit pouze v nižších soutěžích, kde si míče hráči podávají sami. Ve vyšších 

soutěžích, jako je extraliga a mezinárodní soutěže, se hraje se třemi míči a podávají je 

podavači. 

8.2. Přihrávka

Přihrávka je první odbití míče ve vlastním poli, který letí přes síť od soupeře. 

Výjimkou je odbití, kdy je míč tečován vlastním blokem. Je to takové odbití, kdy je 

přihrávka záměrně směřována na spoluhráče, nebo na místo, kam se spoluhráč přemístí, 

aby mohl provést nahrávku nebo jinou herní činnost jednotlivce. Její kvalita ovlivňuje 

výběr útočných kombinací. Z hlediska přesnosti klade nároky na délku a výšku odbití, na 

rozptyl umístění míče do stran již takové nároky neklade. Přihrávka by měla směřovat 

středně vysokým obloukem k nahrávači nad síť tak, aby mohl nahrávku provést ve 

výskoku. U mladších volejbalistů, kteří nejsou ještě tolik technicky zdatní, by měla být 

přihrávka vyšší a měla by směřovat na nahrávače k síti. 

Technicko-taktická stránka přihrávky

Podle způsobu odbití rozlišujeme přihrávku obouruč spodem a obouruč vrchem. Při 

podání se používá  převážně přihrávka obouruč spodem, hlavně ve vyšších soutěžích, kde 

je kvalita podání vyšší. Podání jsou prudší a směřují rychle k zemi. Proto většinou nelze 

využít přihrávky odbití vrchem, které je přesnější. Při přihrávce v průběhu rozehry a někdy 

i po podání lze využít odbití obouruč vrchem. Dále z hlediska technicko-taktické stránky, 

můžeme rozlišit přihrávku dle směru letu míče. A to na přihrávku na nahrávače v předních 

zónách hřiště, na vbíhajícího nahrávače ze zadních zón či přihrávku k útočnému úderu.
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Z hlediska psychické stránky neklade přihrávka po podání na hráče velké nároky, 

protože hráč nemusí rychle zhodnotit herní situaci a tím i volbu vhodné přihrávky. Před 

podáním má dostatek času se soustředit jak na podávajícího, tak i směr a místo, kterým 

bude přihrávku směřovat. Toto ovšem v případě přihrávky v průběhu rozehry neplatí. 

8.3. Nahrávka

Nahrávka je odbití míče letícího od spoluhráče (nejčastěji od nahrávače), záměrně 

směřované na dalšího spoluhráče tak, aby mohl provést útočný úder. Je tedy druhým 

odbitím míče ve vlastním poli. Odbití míče probíhá pod větším úhlem (většinou 45-90 

stupňů) a klade velké nároky na přesnost umístění míče do stran. Výška, rychlost a délka 

nahrávky je na domluvě mezi nahrávačem a smečařem.

Technicko-taktická stránka nahrávky

Podle způsobu odbití dělíme nahrávku na odbití obouruč vrchem (na místě, po 

pohybu, ve výskoku, v pádu), odbití obouruč spodem, odbití jednoruč vrchem- prsty. Ve 

vrcholovém volejbale se uplatňuje nejvíce nahrávka obouruč vrchem ve výskoku. 

Výhodou této nahrávky je to, že nahrávač může do poslední chvíle tajit směr letu míče, 

čímž znemožní soupeři úspěšně blokovat. 

Ostatní druhy nahrávek se vyskytují ve volejbale spíše v nižších soutěžích. A také 

po přihrávce, která není přesná a nedovoluje  nahrávači nahrávat obouruč vrchem ve 

výskoku. Pak se musí využít nahrávek obouruč vrchem bez výskoku i obouruč spodem. 

Odbití jednoruč vrchem se využívá v situaci, kdy je přihrávka příliš dlouhá a vysoká a míč 

by přelétl k soupeři. 

Podle směru letu míče může nahrávač nahrát před sebe nebo za sebe. A podle 

výšky a rychlosti letu míče může nahrát normál, půlku, krátkou střelbu, rychlík před sebe a 

za sebe, krátkou střelbu za sebe, půlku za sebe, střelbu za sebe na kůl. Z taktické stránky 

hraje volba správné nahrávky velkou roli. Čím delší tajení směru, výšky a délky nahrávky, 

tím bude útok úspěšnější, protože se dostatečně nedokáže zformulovat obrana na bloku.

Podle úhlu, který svírá křivka letu míče se sítí při nahrávce, můžeme rozeznat 

nahrávku rovnoběžnou se sítí, směřující od sítě na hráče zadní řady a nahrávku, která 

směřuje ze zadních zón hřiště k síti.
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Nahrávku může provádět nahrávač, který má výchozí postavení v předních zónách 

hřiště, nebo vbíhající nahrávač, který vbíhá ze zadních zón nebo jiný člen družstva.

8.4. Útočný úder

Útočný úder je odbití míče přes síť do pole soupeře takovým způsobem, aby soupeř 

nemohl udržet míč ve hře a tím hráč získal bod pro své družstvo. Nejčastěji je tento úder 

prováděn jednoruč ve výskoku. Je účinný hlavně rychlostí letu míče, čímž ztěžuje soupeři 

jeho odbití a zkracuje dobu na přípravu správného postoje pro příjem, umístěním míče do 

nedostatečně krytého prostoru soupeřova pole, využití soupeřova bloku k potřebné změně 

směru letu míče či výběru nečekaného druhu útočného úderu.

Technicko-taktická stránka útočného úderu

Podle způsobu odbití můžeme rozeznat odbití dlaňovou částí ruky, tzv. smeč, která

bývá velmi rychlá a odbití prsty jednoruč, tzv. ulití. Ulití bývá pomalejší a směřuje cíleně 

do nekrytých prostorů na hřišti. Druhy útočného úderu dlaňovou částí ruky jsou různé a to 

podle křivky a rychlosti letu míče. Nejrychlejší je smeč, pak drajv a nejpomalejší je lob. 

Nejvhodnější poloha při smečování je čelně k síti (Buchtel, 2005a).

Při technice odbití útočného úderu je nejdůležitější, aby hráč odbil míč co nejvýše 

před sebou a co nejprudčeji. Na útočný úder se většinou rozebíhá dvěma nebo třemi kroky 

a odráží se z mírného rozkročného podřepu vesměs obounož. S podřepem hráč zapaží a při 

odrazu napne nohy v kolenou a v kotnících, paže horním obloukem švihá zezadu dopředu, 

kde udeří míč v ideální výšce před ramenem smečující ruky. Úder do míče je podobný jako 

při vrchním čelném podání. Ruka poté volně dokončuje pohyb dolů, hráč dopadá na zem 

do podřepu (Kobrle, 1974).

Útočný úder může proběhnout v průběhu rozehry kdykoliv, pokud to situace 

umožňuje. Nejčastěji je to však jako třetí odbití míče v poli po nahrávce, která je 

nahrávána buď od sítě nebo z pole k síti. Velmi využívaný je v dnešní době i tzv. útok 

z trojky, kdy smečují hráči zadních zón hřiště, kteří ale musí vyskočit za třímetrovou 

čarou. Z hlediska taktiky je tento útok účinný tím, že hráči přední řady si nabíhají na smeč, 

čímž na sebe naváží bloky soupeře a na smeč ze zadních zón se již nestačí bloky znovu 

zformulovat.
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Smeč může proběhnout i po přihrávce, tedy jako druhý úder v poli. Tento úder je 

využíván jako překvapení soupeře a nejčastěji je hrán jako ulívka od nahrávače, který do 

poslední chvíle tají, jestli a kam nahraje, nebo ulije.

I jako první úder se smeč ve volejbale vyskytuje. A to hlavně po špatném odbití 

soupeře jak při příjmu nebo v přípravě útoku, kdy míč letí přes síť či po odražení míče od 

bloků, který směřuje nad síť.

Nejvýhodnější je útočný uder takový, kdy soupeř nedokáže zformulovat bloky proti 

smečujícímu hráči a ten má tak volný prostor před sebou a může volit kam míč umístit a 

jak velkou razancí. Z hlediska taktiky se při nahrávce na smeč rozebíhá více útočníků, aby 

zmátli soupeřovy bloky a navázali je na sebe a tak měl smečující hráč možnost hrát bez 

bloku. Pokud se blok soupeře zformuluje, je na hráči aby vybral nejvýhodnější úder. Buď 

takový, že se blokům vyhne a bude smečovat mimo ně, přes ně nebo blok ulije. Nebo se 

bude snažit smečí do bloku změnit směr letu míče, prorazit blok, či ho vytlouci do autu.

8.5. Blokování

Blokování je herní činnost jednotlivce, kdy hráči přední řady přehrazují (obvykle ve 

výskoku rukama ve vzpažení) prostor nad sítí tak, aby zabránili přeletu míče do vlastního 

pole, srazili míč do pole soupeře a tím získali bod pro své družstvo. Můžeme využít 

jednoblok, dvojblok i trojblok. 

Blokování plní činnost jak obrannou, tak i útočnou. A nejčastěji se provádí proti 

útočnému úderu soupeře. Z hlediska technicky je blokování odbití míče ve výskoku 

obouruč vrchem, kdy ruce nastavujeme proti letícímu míči. 

Technicko-taktická stránka blokování

Důležité pro úspěšné blokování je rychlý a včasný přesun k místu blokování. Tak se 

hráč může odrazit kolmo vzhůru. V některých situacích to ale není možné, na blok hráč 

dobíhá později a pak provádí tzv. letmý blok, kdy se většinou odráží jednonož do strany a 

paže jdou také šikmo od svislé roviny těla. Základem je také včasný a dostatečný výskok. 

Podle soupeřovy nahrávky se hráč přesune k místu, kde bude soupeř smečovat. Od země se 

odráží o něco později než soupeřův smečař, protože provedení útočného úderu je časově 
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delší, než blok. A pokud smečař smečuje dále od sítě, musí se blokař odrážet ještě později. 

Výjimkou  je blok z rychlých nahrávek, kde blokař skáče současně se smečařem. 

Nastavením paží proti letícímu míči hráči nezakrývají jen určitý prostor, ale snaží 

se pažemi dosáhnout co nejdále za síť, aby smečař měl větší problémy s vyhnutím se 

bloku. Při dotyku s míčem hráč sklopí zápěstí.

Podle polohy rukou můžeme dělit bloky na otevřené, kdy jsou všechny ruce 

rovnoběžné se sítí či blok polozavřený, kdy jedna ruka, která je na okraji sítě, směřuje 

kolmo nebo šikmo k síti a ostatní ruce jsou rovnoběžně se sítí. A blok uzavřený, kdy krajní 

ruce jsou šikmo až kolmo k síti, ostatní rovnoběžně se sítí.

Z hlediska počtu hráčů můžou hráči vytvořit jednoblok, dvojblok i trojblok. 

Nejúčinnější je trojblok, kterým hráči přehradí nejvíce prostoru nad sítí. Při rychlých 

nahrávkách ho hráči nestačí postavit, proto se u nich využívá jednoblok či dvojblok. 

Trojbloku se využívá hlavně ve vrcholových soutěžích a u mužů více, jak u žen. 

8.6. Vybírání

Vybírání je odbití nebo odražení míče jakýmkoliv pravidly dovoleným způsobem. 

Jeho cílem je zabránění dopadu míče na zem tak, aby soupeř nemohl dosáhnout bodu. 

Může být tedy kterýmkoliv odbitím v poli. A pokud je třetím odbitím, respektive čtvrtým ( 

v případě teče blokem), je úkolem, kromě zabránění dopadu míče na zem,  jej přehrát do 

pole soupeře.

Můžeme rozeznat vybírání míčů letících od soupeře a letících od spoluhráče. Od 

spoluhráče jsou to situace, kdy se míč odrazí od vlastního bloku, od sítě, míč je nepřesně 

přihraný, nahraný nebo vybraný spoluhráči.

Vybírání se provádí nejčastěji jednoruč a obouruč spodem, ale i jinými způsoby, 

jako například nohou, hlavou, předloktím, hrudí a jinými částmi těla. Všechny tyto 

způsoby se mohou provádět na místě, po pohybu, v postoji, v pádu, ve výskoku.

Z hlediska vybírání má specializovanou funkci hráč nazývaný libero. Jeho hlavním 

úkolem je kromě příjmu podání také vybírání.
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9. Herní kombinace

9.1. Charakteristika herních kombinací

Herní kombinace zaujímají velmi důležité místo v technicko - taktické stránce 

tréninku volejbalu. V nich spolupracuje dva až šest hráčů a realizují taktický záměr celého 

utkání. Kombinací je celý řetězec, opakují se a plynule na sebe navazují. Každá má 

specifický charakter a žádné nejsou úplně přesně stejné. Což dodává volejbalu na 

atraktivnosti a hra je velmi zajímavá nejen pro samotné hráče, ale i pro diváky (Buchtel, 

2005a).

9.2. Herní situace plnící převážně úkoly útoku

9.2.1. Bez signálu

Těchto kombinacích můžeme využívat v průběhu celé hry a při jakýchkoliv míčích, 

které letí od soupeře. Nároky na přesnost přihrávky nejsou velké a útočný úder je nejčastěji 

realizován z vysoké a delší nahrávky či přihrávky. To je z hlediska taktiky pro družstvo 

nevýhodné, protože tento útok trvá delší dobu a soupeř tak může dobře zorganizovat 

obranu na síti. Proto se tyto nahrávky, hlavně u vrcholového volejbalu, využívají jen 

v krajních situacích, kdy nahrávač nemůže nahrát jinak (Buchtel a kol., 1977).

Kombinace bez signálu můžeme rozdělit na ty, kde je nahráváno nahrávačem u sítě, 

vbíhajícím nahrávačem, z pole, nebo tzv. na první - po přihrávce. 

Kombinace s nahrávačem u sítě

Nahrávač u sítě je hráčem přední řady, nahrává nejčastěji ze zóny 2 a útok tak může 

být veden rovnoběžně se sítí na hráče přední řady. Pokud chce nahrávač podpořit družstvo 

útokem hráčů zadní řady, přihrává do prostoru kolem útočné čáry. Při horší přihrávce na 

útočnou čáru musí nahrávač nahrát z této pozice a to jak na útočnou čáru, tak k síti.
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Kombinace s vbíhajícím nahrávačem 

Vbíhající nahrávač se využívá z toho důvodu, aby mohli útočit tři hráči přední řady 

a tím se zvětšila útočná síla a mohlo se využít více kombinací útočení. Nahrávač vbíhá ze 

všech zadních zón. Přihrávky nekladou maximální nároky na délku nahrávky a rozptyl do 

stran, musí být však dostatečně vysoké, aby se nahrávač stačil přemístit a mohl dobře 

nahrát. Musí nahrát z útočného prostoru, jinak se by jednalo o kombinaci bez signálu po 

nahrávce z pole.

Kombinace po nahrávce z pole

Kombinace po nahrávce z pole vznikají tehdy, když přihrávka není přesná a míč letí 

do kteréhokoliv prostoru kromě útočného. Potom se k míči přemístí nahrávač a nahraje.

Pokud není přihrávka dostatečně vysoká a nahrávač nestačí k míči doběhnout, nahraje jiný 

hráč v poli. Je dobré směřovat nahrávky z pole úhlopříčně k síti, protože je to technicky 

méně náročnější úder, než když míč letí k síti kolmo.

Kombinace po přihrávce 

Tzv. na druhou se dnes hraje nejčastěji na vrcholové úrovni, kdy přihrávka je 

vysoká a delší, nahrávač vyskočí, naznačí nahrávku a místo ní ulije, čímž překvapí 

soupeře. Někdy i naznačí nahrávku a místo ulívky rovnou smečuje přes síť. Občas se 

využívá, při vysokém a neprudkém míči letícího od soupeře, nahrávka rovnou k síti 

k útoku jako překvapení soupeře. V minulosti se tato nahrávka využívala často

v domněnce, že se tím hra zrychlí, dnes hráči radši přihrávají míč na nahrávače a útočí po 

nahrávce.

9.2.2. Na signál

Tyto kombinace jsou typické tím, že nahrávač se domluví s jedním či více hráči na 

druhu nahrávky. Tato domluva probíhá předem a na daný signál. Nahrávač tento signál 

ukazuje pouze svým hráčům a je volen tak, aby útok soupeře překvapil a smeč byla 
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prováděna proti jednobloku nebo byla i bez bloku. Na signál útočí hráči přední i zadní 

řady.

Rozdělit signály můžeme dle počtu hráčů, kteří s nahrávačem spolupracují a to na 

signály jednoduché, kdy to je jeden hráč, nebo složité, kdy to jsou dva a až pět hráčů. Při 

složitých signálech spolupracuje nahrávač většinou se dvěma až třemi hráči pokud je 

přední, nebo se třemi až čtyřmi hráči pokud je zadní. V obou případech se do útoku 

zapojuje zadní hráč tzv. univerzál. 

9.2.2.1. Jednoduché signály

Tyto signály se používají u vrcholového volejbalu jen málo, u mládežnického jsou 

ale velmi využívané a jejich úspěšnost bývá veliká. Začínají přesnou nahrávkou na 

nahrávače, který nahrává nejčastěji ve výskoku různé druhy nahrávek. Signálů se účastní 

jen jeden hráč, který zakončuje kombinaci útočným úderem a ten může být z krátké rychlé 

nahrávky před sebe, nebo mírně před sebe tzv. rychlík vpřed i za hlavu, z polovysoké 

nahrávky 1-2,5 m vpřed i za hlavu, z rychlejší polovysoké nahrávky tzv. polovysoký 

rychlík, z rychlejší polovysoké nahrávky s odskokem, z krátké vystřelené nahrávky 1,5 m 

vpřed i za hlavu, ze zkrácené vystřelené nahrávky 4-5 m vpřed, z dlouhé vystřelené 

nahrávky 9 a více metrů, z delší vystřelené nahrávky za sebe až k anténce. 

Počítá se s postavením nahrávače v zóně 2, nebo mezi zónami 2-3, kam si přebíhá, 

pokud zde není jeho výchozí postavení. Signály používané u nás jsou označeny čísly, kde 

č. 1 je rychlík před nahrávače, č. 2 smeč z polovysoké nahrávky za sebe, č. 3 rychlík za 

sebe, č. 4 smeč z krátké střelby, č.5 smeč z krátké střelby kolmo od sítě, tzv. do tandemu a 

symbol S značí dlouhou vystřelenou nahrávku vpřed. Toto označení využívá většina hráčů 

a hráček volejbalu a pro jiné druhy si přidává ještě signály vlastní. 

Útok z rychlé nahrávky před a za sebe zakončený rychlíkem

Po přesné přihrávce nahrávač nahrává, nejlépe ve výskoku, nad sebe nebo mírně 

před sebe přímo pod ruku smečaře. Ten musí provést rychlý rozběh, včasně a v dostatečné 

vzdálenosti od sítě se odrazit v takový čas, aby zasáhl míč před sebou ve vzestupné dráze 

jeho letu. Výskok smečaře je načasovaný ještě o něco dříve, než míč dopadne do rukou 
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nahrávače. Nahrávka nesmí být nízká, smečař by potom udeřil míč pokrčenou paží. Pokud 

je rychlík proveden vysoko nad sítí, jen velmi těžko se blokuje a proto je tak účinný. 

Útok z polovysoké nahrávky před a za sebe

U mládežnických kategorií velmi využívaný druh kombinace. Nahrávka stoupá 

rovnoběžně  1-1,5 m vysoko nad síť, typický je rychlejší odraz. U vrcholových hráčů se 

využívá i polovysoká nahrávka směřující od sítě a pak smečují útočníci zadních zón. 

Útok z polovysoké nahrávky s odskokem

Po přesné nahrávce k síti si nabíhá smečař jako by chtěl provést rychlík. 

V posledním okamžiku se ale odráží z jedné či obou nohou 1-2 m šikmo vzad, dopadá na 

obě nohy, odrazí se a smečuje z polovysoké nahrávky, která  letí šikmo od sítě. Tento útok 

je výhodný v tom, že smečař naváže soupeřův blok rychlým rozběhem na rychlík. Ten pak 

již dopadá na zem a smečař může smečovat bez bloku, nebo proti jednobloku.

Útok z vystřelené nahrávky kratší, zkrácené a dlouhé před a za sebe

U těchto nahrávek je typické, že míč letí větší rychlostí a dráha křivky jeho letu je 

stoupavá. Nahrávky, hlavně ve vrcholových soutěžích, jsou velmi rychlé. Je to z toho 

důvodu, aby se soupeřův blokař nestačil přesunout k místu, kde se bude smeč realizovat. 

9.2.2.2. Složité signály 

U těchto signálů nahrávač spolupracuje s dvěma a více smečaři přední i zadní řady. 

Před podáním se s těmito hráči domluví pomocí smluvených znaků, které provede rukou 

(prsty) tak, aby jej soupeř neviděl. Přihrávka by měla být středně vysoká a měla by mířit 

k síti tak, aby nahrávač mohl nahrát ve výskoku. 

Základem signálů je rychlík, který se kombinuje s dalšími druhy rychlejších 

nahrávek a důležité je určení časového sledu rozběhu hráčů. Na signál se vždy první 

rozbíhá hráč, který provádí rychlík a poté další smečaři. Je důležité, že na smeč se 
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rozebíhají všichni smečaři, aby zmátli soupeřův blok, který tak do poslední chvíle netuší 

kam nahrávka poletí.

Vytvořit různé varianty signálů může jak přední nahrávač, tak i nahrávač vbíhající 

ze zadních zón. Smečaři se mohou i nemusí křížit a lze také hrát v tandemu (dva za sebou).

9.3. Herní kombinace plnící úkoly obrany a útoku

Úkol těchto kombinací je založený na eliminaci úspěšnosti soupeřova bloku a také 

zároveň na vytvoření optimálních podmínek pro založení útoku a jeho úspěšného 

zakončení. 

Při podání soupeře se hráči, vzhledem ke svému postavení a funkci, rozmístí tak, 

aby příjem mohl být přesný a tím se vytvořily vhodné podmínky pro založení útoku. Druhy 

kombinací se rozlišují podle počtu hráčů, kteří se na příjmu podílejí a těch, kteří se ho 

nezúčastní. Tak můžeme rozeznat kombinace, které jsou nejčastější a to dle postavení 5-1, 

4-2 a 3-3. Důležité při každé kombinaci při příjmu podání je dodržování aktuálního

postavení družstva tak, že hráči přední řady musí být vždy před hráči zadní řady a v řadách 

musí dodržovat pořadí, jak jdou po sobě na podání.

Postavení 5-1 při podání soupeře

V tomto postavení přijímá pět hráčů. Pokud je nahrávač hráč přední řady, stojí na 

místě svého aktuálního postavení u sítě a po udeření do míče si přebíhá do směru 

přihrávky, aby mohl nahrát. Přihrávka by měla směřovat do zóny 2. Ostatní hráči jsou 

rozestaveni v zadní části hřiště. Dříve se využívalo postavení hráčů do tvaru W, dnes se 

tato kombinace využívá jen na rekreační úrovni nebo u začínajících hráčů a postavení 

hráčů je ve tvaru půlkruhu. S vbíhajícím nahrávačem přijímají všichni hráči přední řady a 

dva hráči řady zadní. Nahrávač se příjmu nezúčastní, aby mohl být připraven doběhnout 

k síti a nahrát.

Postavení 4-2 při podání soupeře

Toto postavení se využívá na vyšší výkonnostní úrovni, protože je náročnější 

přijímat ve čtyřech hráčích než v pěti. Přijímající jsou v zadní části hřiště vyrovnáni do 
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půlkruhu. Nahrávač, pokud je přední, stojí u sítě s jedním z dalších hráčů předních smečařů

podle aktuálního postavení. To má tu výhodu, že tento smečař, když nepřijímá, se může 

lépe připravit na smeč. S vbíhajícím nahrávačem postavení probíhá nejčastěji tak, že se 

střední hráč posune k síti a tedy nepřijímá a nahrávač si vbíhá ze zadních zón.

Postavení 3-3 při podání soupeře

Nejčastější kombinace využívaná vrcholovými družstvy, kde se využívá specialisty 

na přijímání – libera. S ním pak přijímají ještě dva hráči, obvykle jsou jimi smečaři. Dále 

se kombinace řídí i tím, zda-li do utkání nastoupí družstvo, kde je před nahrávačem smečař 

a blokař, nebo je pořadí opačné a zda-li je nahrávač hráč přední nebo zadní řady.

9.4. Herní kombinace plnící převážně úkoly obrany

Jsou to takové kombinace, kdy jsou hráči na hřišti rozestaveni tak, aby při útočném 

úderu soupeře nebo po bloku soupeře míč nedopadl na zem a tím soupeř nemohl získat bod 

pro své družstvo. Zároveň je snaha o přesný výběr míče na nahrávače, aby družstvo mohlo 

založit úspěšný útok.

9.4.1. Postavení proti útočnému úderu soupeře

Úkolem tohoto postavení je rozestavit hráče do správné obranné kombinace jak na 

síti, tak v poli. Spolupráce všech hráčů musí být rychlá a pružná a jejich postavení je 

určováno především postavením bloku, který zakryje určitý směr útoku, kam tak prudký 

míč nemůže dopadnou na zem. Ostatní hráči se poté rozestaví tak, aby pokryli zbývající 

část hřiště.

Postavení hráčů v poli se může řídit podle toho, zda je útok bez bloku, 

s jednoblokem, dvojblokem nebo trojblokem. Nejčastěji se u výkonnostních družstev 

vyskytují kombinace s dvojblokem, trojblok se využívá u vyšších nahrávek na středu sítě. 

U výkonnostního volejbalu je trojblok častý i v krajních zónách hřiště, kdy se tak zmenšuje 

prostor vlastního pole, který hráči musí vykrýt.
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Kombinace bez bloku

Tyto kombinace se využívají hlavně u míčů, které jsou hrány od soupeře nouzově, 

z větší vzdálenosti od sítě nebo méně technicky vybaveným hráčem. Míč v těchto 

případech neletí moc rychle a blok by tak spíše mohl zavinit chybu tím, že by mohl míč 

srazit či nechtěně změnit jeho směr. Hráči se tak stahují od sítě, a zaujímají postavení 

podobné jako při příjmu podání a to většinou 5-1 či 4-1.

Kombinace s jednoblokem

Využívají se u méně vyspělých družstvech u vyšších nahrávek nebo u rychlejších 

nahrávek, kdy se nestačí seskupit dvojblok. Ve vrcholových družstvech se vyskytuje velmi 

ojediněle a to u opravdu rychlých nahrávek. Neblokující hráči si odstupují od sítě a 

vykrývají v poli.

Nejčastější situace jsou kombinace 1-2-3, kde první číslo značí počet blokujících 

hráčů, druhé počet hráčů v obranné řadě blíž k síti a třetí počet hráčů v poli dále od sítě. 

Postavení hráčů opět závisí na pozici, odkud soupeř smečuje a kde je jednoblok prováděn. 

Podle bloku se postaví tři hráči v poli dále od sítě, aby vykryli co nejvíce místa nekrytého 

blokem a hráči v poli blíže k síti se postaví tak, aby měli případnou ulívku, míč tečovaný 

blokem nebo jiný kratší úder.

Kombinace s dvojblokem

Tyto kombinace se používají nejčastěji v krajních zónách hřiště proti úderu 

vedenému z normální vysoké nahrávky. Dvojblok již dobře zakrývá velkou část hřiště, 

kam prudký útočný míč nemůže spadnout a zbývající čtyři hráči pole dobře pokryjí. Tak 

kombinace s dvojblokem umožňují rovnoměrné rozložení sil na obranu na síti a v poli. 

Kombinace mohou být různé a liší se od sebe způsobem, jakým družstvo vykrývá prostor 

za blokem a jak jsou ostatní hráči rozmístěni v poli. Můžeme tak rozeznat kombinace 

s jedním hráčem stabilně vykrývajícím prostor za blokem (2-1-3) a bez stabilního 

vykrývání prostoru za blokem (2-2-2).
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Stabilní vykrývání jedním hráčem

Kombinací je několik podle toho, který z hráčů kryje prostor za blokem. Může to 

být střední zadní hráč, který vbíhá při zahájení dvojbloku a jeho pohyb končí u útočné 

čáry. Levý zadní hráč se poté posune k postranní čáře, aby mohl vykrývat útok po lajně a 

pravý zadní hráč kryje prostor diagonálně vedle bloku a musí být připraven vybrat i míče 

odražené od bloku a letící do zadní části pole ve středu hřiště. Když se blok posune blíž ke 

kraji hřiště s úmyslem zakrýt směr útoku po lajně, hráč na diagonále se posune více do 

středu hřiště. Hráč přední řady, který neblokuje odstupuje těsně před útočnou čáru a kryje 

úder vedený ostrou diagonálou.

Při vykrývání bloku krajním zadním hráčem vykrývá vždy ten krajní hráč, na jehož 

straně blok probíhá. Blok musí zakrýt prostor u postranní čáry, tedy lajnu, aby tudy nemohl 

míč projít. Střední zadní hráč zůstává na středu hřiště blíže k lajně za blokem, druhý zadní 

krajní hráč vykrývá diagonálu a přední neblokující hráč se posune do prostoru za  útočnou 

čáru, připraven vykrývat útok vedený ostrou diagonálou.

Blok může vykrývat i neblokují hráč přední řady. Ten se posouvá do prostoru před 

útočnou čáru vedle bloku. Zadní krajní hráči kryjí ostrou diagonálu a lajnu, střední zadní 

hráč kryje střed pole v jeho zadní části a tak vzniká velmi dobré vykrytí zadního prostoru 

hřiště. Nevýhoda je nekrytý prostor odkud vybíhá neblokující hráč a pokud je nahrávač 

přední a neblokující hráč přijímá, zbývá již jeden smečař, který může smečovat.

Postavení bez stabilního vykrývání prostoru za blokem

Kombinace 2-3-1 je s ostatními rozdílná tím, že do prostoru za blok v každé situaci 

hráč nevbíhá vykrývat. Hráč na straně bloku musí dobře odhadnout situaci, zda smečař 

bude hrát lajnu nebo ulívat za blok a podle toho se na hřišti přesune. Střední zadní hráč 

kryje zadní střední část hřiště, druhý krajní zadní hráč diagonálu a přední neblokující hráč 

se posouvá vykrýt útok vedený ostrou diagonálou. Tak je obrana dobře připravená na 

prudký útok. Nevýhodou je málo vykrytý střed hřiště.

Kombinace s trojblokem

Tyto kombinace nejsou tolik časté a využívají se proti kvalitním smečařům 

provádějící úder z vyšší nahrávky. Trojblok je realizován většinou v krajních úsecích sítě, 
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na vrcholové úrovni i v zóně 3. Jako obrana na síti je trojblok velmi účinný. Nevýhodou je, 

že zbývající tři hráči nemohou dobře vykrýt zbývající prostor hřiště. 

Varianty postavení můžou být 3-2-1, kdy trojblok zakryje v zóně 3 značnou část 

sítě, krajní zadní hráči jsou u postranních čar v polovině hřiště připraveni k vybírání smeče 

či ulití do útočného pásma a středu hřiště. Zadní hráč pak musí vybírat míče odražené od 

bloku či ulité do zadních rohů. A varianta 3-1-2, kdy jeden zadní hráč vykrývá prostor za 

blokem a zbylí dva musí pokrýt celou zadní část hřiště.

Pokud obranu tvoří trojblok u krajní části hřiště, zadní střední hráč se přesouvá 

vykrývat za blok, zadní hráč za blokem se přesouvá k bližší postranní čáře asi 3 za útočnou 

čáru a levý pak vykrývá zbývající části hřiště. 

9.4.2. Postavení při vykrývání vlastního smečaře

Při útoku našeho smečaře je velmi důležité postavit dobrou obranu v našem poli, 

zvláště pokud má soupeř silné bloky. Hráči jsou v poli rozmístěni tak, aby bylo možné míč 

odražený od bloku přijmout a rozehrát k vlastnímu útoku. Prostor v blízkosti smečaře musí 

být vykryt nejlépe, protože právě tam se míče od přesahujících paží blokařů odráží. 

Důležité je také vykrytí zadní části pole, když by odražený míč letěl do těchto míst.

Prostory za blokem může vykrývat různý počet hráčů a tak rozeznáváme vykrývání 

dvěma, třemi a čtyřmi hráči. Nejčastější je vykrývání dvěma a třemi hráči podle útoku, 

který zrovna družstvo používá. Vykrývání čtyřmi hráči není moc časté, protože je tak 

odkrytá velká část pole do  které by mohl odražený míč spadnout.

Vykrývání dvěma hráči

Můžeme najít dvě tyto kombinace. První je s předním nahrávačem, který je buď 

v zóně 3 a pak jde vykrývat prostor těsně za svého smečaře, druhý vykrývající je krajní 

zadní hráč na straně útoku a zbylí hráči pak vytvoří druhou obrannou řadu. Nebo může být 

nahrávač v zóně 2, potom opět vykrývá prostor za smečařem spolu se zadním hráčem na 

straně útoku a střední přední hráč doplní obrannou řadu. Druhá kombinace je s vbíhajícím 

nahrávačem ze zóny 1, který se po nahrávce přemístí těsně za vlastního smečaře a druhým 

vykrývajícím je krajní hráč na straně útoku. Ostatní hráči vytvoří druhou obrannou řadu.
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Vykrývání dvěma hráči se využívá hlavně u výkonnostního volejbalu, u 

vrcholového se více uplatňuje vykrývání třemi hráči, protože blok je velmi kvalitní.

Vykrývání třemi hráči

Nejčastější obrana třemi hráči probíhá tak, že v první obranné řadě za smečařem 

vykrývá nahrávač ze zóny 2 a obránci střední a ten, na jehož straně útok probíhá. Zbývající 

hráči vytvoří druhou obrannou řadu.

Nahrávač vbíhající ze zóny 1 opět vykrývá prostor za smečařem spolu s obránci 

středním a tím, na jehož straně útok probíhá. Druhou obrannou řadu pak vytvoří 

nesmečující útočníci. 

Toto jsou jen některé nejčastější varianty vykrývání třemi hráči, které vytváří velmi 

dobré podmínky pro vykrytí míčů, které se odrazí od bloku těsně za smečaře. Je také ale 

nutné, aby hráči druhé obranné řady vyčkali na odražení míče, aby moc brzo nenaběhli 

k síti a zadní prostor pole zůstal nekrytý (Buchtel, 2005a).

10. Herní systémy

Herní systémy závisí na úrovni herních dovedností jednotlivých hráčů. Systém hry 

charakterizuje počet hráčů, kteří se specializují na útočení a na nahrávání. V současnosti se 

využívají dva herní systémy (4-2, 5-1), každý má své výhody i nevýhody, proto se u 

každého konkrétního družstva využívá jiný (Císař, 2005).

U družstva mládeže, které začíná nesmíme mladé hráče nutit do předčasné 

specializace jak v tréninku i v utkání. V utkání šestek mladší žákovské kategorie musíme 

používat herní systém bez specializace hráčů – to znamená, že každý střední u sítě je 

nahrávačem.

V kategorii starších žáků a žákyň můžeme v tomto systému pokračovat, ale je dobré 

pozvolna přecházet na herní systém 4-2. V kadetské soutěži a starších již využíváme 

systému 5-1, které je pro družstvo nejvýhodnější a hrají je všechna evropská i světová 

družstva (Buchtel, 2005c).
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10.1. Herní systém 4-2

V tomto systému se počítá se dvěma nahrávači, kteří jsou technicky vyrovnaní a 

čtyřmi útočícími hráči. Rozestavění hráčů je v základním postavení pravidelné a tvoří 

v podstatě dvě trojice, přední řadu a zadní řadu. Nahrávači jsou postaveni proti sobě 

diagonálně, takže při každém otočení pozic ve družstvu je neustále jeden nahrávač v přední 

řadě a druhý v zadní. Hlavní úkoly nahrávky plní ale vždy nahrávač v první řadě. Tento 

systém se využívá hlavně v začínajících týmech a nahrávač většinou nahrává ze zóny 3, 

protože technická a hlavně silová zdatnost mládeže je nižší a hráč není schopen nahrát 

přesně na vzdálenost kolem 4 metrů. S rostoucí úrovní hráčů se nahrávač postupně přesune 

do zóny 2 a útočící hráči zaujmou specializovaná postavení u sítě pro smečaře a pro 

blokaře. Nahrávky začínají být rychlejší a mohou se rozvíjet řady útočných herních 

kombinací.

10.2. Herní systém 5-1

Tento systém se v dnešní době uplatňuje u všech vrcholových družstvech, ale i u 

výkonnostního volejbalu. Hraje se na jednoho nahrávače, který má nahrávání velmi dobře 

zvládnuté a hráči jsou zvyklí na jeho techniku, čímž je souhra v kombinacích a celého 

družstva dokonalejší. Nahrávač je lídr týmu a určuje jak hra bude probíhat. Jaké nahrávky 

zvolí nebo jestli ulije. Pokud stojí na hřišti v přední řadě, hra probíhá podobně jako u 

systému 4-2, kdy nahrává ze zóny 2. Je-li v zadní řadě, hra probíhá jako v systému 5-1, 

kdy nahrávač při každé nahrávce vbíhá do prostoru u sítě vpravo. V postavení diagonálně 

proti němu stojí hráč zvaný univerzál (Císař, 2005).
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11. Soubor vybraných cvičení

11.1. Grafické značení v České Republice
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11.2. Průpravná a herní cvičení

1. Násobné údery na cíl (obr.1)
- Hráč postupně z různých míst umísťuje odbitím vrchem jednoruč (podání, 

lob, drajv) přes síť míč na připravené žíněnky, každá je v jedné zóně. Místo 
podání změní poté, co trefí alespoň 4 různé žíněnky ze 6.

obr.1

2. Umístění podání mezi hráče (obr.2)
- Polovina hráčů podává do pole, kde přijímají tři hráči. Úkolem podávajících 

je trefovat prostor mezi hráči. Ti se snaží přijmout podání na nahrávače.

obr.2
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3. Zvolení správné taktiky úderu vzhledem k přijímajícímu hráči (obr.3)
- Za základní čarou stojí dva hráči připraveni na přihrávání. Hráči na druhé 

straně hřiště podávají, přijímající mohou na příjem vběhnout do pole až 
současně s úderem podávajícího hráče.

obr.3

4. Rozvoj periferního vidění nahrávače, distribuce pozornosti (schéma 1)
- Trenér nahazuje míč k nahrávači, ten se snaží míč zpracovat a přihrát na 

jednu nebo druhou stranu hřiště. Rozhoduje se podle blokaře, který provádí 
pohyb na jednu či druhou stranu a snaží se nahrát v opačném směru 
jednomu z chytačů simulujících smečaře. Můžeme hrát na body, bod získá 
nahrávač při odbití nahrávky do protipohybu blokaře.

schéma 1
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5. Rozvoj schopnosti smečování podél postranní čáry s přítomností bloku na 
diagonále. (schéma 2)

- Trenér nahazuje míč nahrávači, který je mezi zónami 2-3. Ten nahrává do 
zóny 4 hráči A, ten smečuje podél postranní čáry na hráče C. Mezitím hráč 
B blokuje diagonálu. Hráč C odbíjí míč nad sebe a podává míč trenérovi. Po 
pěti útocích si hráči mění postavení.

schéma 2

6. Rozvoj správného nabíhání a švihu paže pro rychlý útok středem (schéma 3)
- Hráči stojí v zástupu šikmo na síť, trenér stojí na stejné straně a nahazuje 

míč pro každého smečaře. Smečař provede správný rozeběh a švih paží, 
trenér hází míč přímo do smečařovi ruky v okamžiku, kdy smečařova paže 
švihá vpřed. Po odsmečování se hráč vrátí na konec zástupu.

schéma 3
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7. Rozvoj schopnosti smečovat do určitých oblastí na pokyn (schéma 4)
- Na ploše jsou umístěny tři žíněnky, které dopředu očíslujeme podle zón ve 

kterých leží. Hráč A nahraje míč na nahrávače, který mu nahraje zpět na 
smeč k síti. Když se smečující hráč odráží na smeč, trenér zavolá číslo 
žíněnky, na kterou má hráč smečovat. Hráč se poté zařadí na konec zástupu.

schéma 4

8. Naučení správného ulití míče (schéma 5)
- Trenér hází míč těsně k síti k hráči A, ten vyskočí, napřáhne jako na smeč a 

poté míč ulije nad rukama blokujícího hráče B. Hráč B poté míč sebere a 
jde na konec zástupu, hráč A jde blokovat.

schéma 5
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9. Čtení nahrávek a technika přesunů blokaře (schéma 6)
- Na jedné straně stojí tri hráči u sítě, uprostřed je nahrávač, u postranních čar 

jsou hráči zachytávající nahrávku. Na opačné straně sítě stojí v zástupu tři 
střední blokaři. Trenér nahazuje míč na nahrávače, ten nahraje vysokou 
nahrávku na jednoho z hráčů u postranních čar. Blokař se snaží přečíst 
úmysl nahrávače a přesouvá se ve směru nahrávky. Hráči u postranních čar 
míč zachytávají a vrací jej trenérovi, blokař si za každé úspěšné přesunutí
na stranu nahrávky připíše bod, body se sčítají.

schéma 6

10. Obranná činnost hráče v zóně 1 (5) (schéma 7)
- Trenér nahazuje míče na nahrávače, který nahrává střídavě na zóny 4 nebo 

2. Blokaři jsou ve výchozím postavení, střední se přesunuje po rozpoznání 
nahrávky k seskupení dvojbloku. Smečař v zóně 4 útočí po lajně, smečař 
v zóně 2 po diagonále. Oba útočí na hráče v zóně 1, který míč vybírá.

schéma 7
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11. Reakce nahrávače druhem nahrávky na volbu smečaře (obr. 4)
- Zástup smečařů uprostřed hřiště na útočné čáře přihrávají míč na nahrávače, 

který stojí ve středu hřiště u sítě. Při přihrávce smečař zavolá, jaký útok 
bude smečovat, nahrávač podle jeho volby nahraje.

obr. 4

12. Zdokonalení techniky podání a vybírání míče (schéma 8)
- Podávající hráč zahajuje podáním - snaží se dát co nejobtížnější. Po podání 

okamžitě zaujímá své místo v poli. Na druhé straně přijímají hráči podání 
nahrávači, který nahrává do zóny 4, kde hráč smečuje s plným úsilím do 
území, které brání hráč po podání snaží se jej vybrat. Pokud se nepovede 
výběr míče po podání, trenér od sítě podávajícího družstva drajvuje na 
podávajícího hráče, který zaujmul postavení v poli, ten míč vybírá.

schéma 8
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13. Zdokonalení příjmu podání ve spojení s následující smečí (schéma 9)
- Podávající hraje podání podél postranní čáry. Přijímající přihrává míč a 

hned dostává nahrávku a útočí proti jednobloku na druhé straně.

schéma 9

14. Procvičení podání a jeho příjmu s dokončením celé akce nahrávkou a útočným 
úderem (schéma 10)

- Podání do protějšího pole na jednoho ze tří hráčů, ti přihrávají na nahrávače, 
který nahrává za hlavu na předem připraveného smečaře. Může být obměna, 
že smečovat u sítě může kterýkoliv z přijímajících hráčů.

schéma 10
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15. Procvičení rozhodování nahrávače v systému 5-1, zda má nahrát, nebo útočit, 
zdokonalení nahrávky ve výskoku a útočného úderu nahrávače (schéma 11)

- Rozehrávač drajvuje míč přes síť na hráče připraveného na příjem, který se 
snaží dát vysokou přihrávku na nahrávače, který vbíhá k síti. Podle 
nahrávky buď nahrává nebo přímo útočí smečem či ulitím ve výskoku.

schéma 11

16. Vybírání míčů odražených od bloku, vhodné postavení vykrývajících hráčů
(schéma 12)

- Rozehrávač přihrává na nahrávače, ten nahrává vysokou nahrávku k okraji 
blízko sítě. Současně s nahrávkou se protější střední blokař přesunuje do 
blízkosti smečaře a vytváří tak dvojblok. Rozehrávač a nahrávač se po 
přihrávce okamžitě přesunují do blízkosti smečaře a snaží se ho vykrývat.

schéma 12
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17. Nacvičení vyhýbání se jednobloku na středu sítě s nacvičováním  umístění krajních 
hráčů zadní řady spolu s vybíráním míče, procvičení jednobloku. (schéma 13)

- Střední hráč přihrává nahrávači, který mu zpět na síť nahraje tzv. metr nebo 
rychlík. Smečař se po rozeběhu snaží  vyhnout jednobloku protějšího 
smečaře. Současně s nahrávkou zadní krajní hráči opouští své výchozí 
postavení a zaujímají postavení obranné u postranní a za útočnou čarou a 
snaží se míč vybrat.

schéma 13

18. Nácvik činnosti útočících a blokujících hráčů u sítě (schéma 14)
- Hráč v poli přihrává na nahrávače, ten pak nahrává jednomu ze smečařů 

jakoukoliv nahrávku, na druhé straně blokující reagují na druh nahrávky a 
seskupují dvojblok na okraji sítě nebo jednoblok na středu sítě.

schéma 14
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19. Zdokonalení spolupráce všech hráčů v kombinaci (schéma 15)
- Rozehrávač drajvuje do protějšího pole, jeden ze zadních hráčů přihrává 

nahrávači. Současně s přihrávkou se rozebíhá střední a levý krajní hráč na 
síti, i oba zadní hráči se připravují a rozebíhají na smeč. Takže všichni čtyři 
čekají nahrávku. Je na nahrávači, komu míč nahraje.

schéma 15

20. Procvičení činnosti hráčů družstva proti diagonálnímu útoku (schéma 16)
-   Hráč ze středu pole přihrává nahrávači k síti, ten nahrává normální 
vysokou   nahrávku do zóny 4, odkud hráč ze zástupu smečuje. V okamžiku 
zahájení nahrávky střední blokař zahájí pohyb stranou a s krajním pak 
blokují, neblokující hráč si odstupuje za útočnou čáru a hráč v poli zahájí 
pohyb šikmo vpřed a oba se snaží vybrat smečovaný míč.

schéma 16
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11.3. Průpravné hry

1. Hra 3:3 nebo 4:4. Útok může být pouze lobem nebo drajvem. Hráč se snaží o vysokou 
nahrávku k síti, smečař naznačí smeč a potom nahrává.

2. Hra 6:6. na každé straně se při stejném postavení podává 5x, rozehra se dokončuje. 
Nejdříve se podává stejným způsobem, později se podání střídá.

3. Hra kompletních družstev, smečaři záměrně smečují do bloků, aby navodili herní 
situace pro vykrývání.

4. Dvě družstva, jedno podává vícekrát za sebou (5-10x). Soupeř připravuje útok 
z různých zón. Podle druhů útoku družstvo, které podávalo, tvoří obranné kombinace a 
o totéž se snaží družstvo na opačné straně.

5. Hra 6:6. Buď řízená hra, nebo tréninkové utkání, či přátelské utkání.

                  

Zásobník vybraných cvičení jsem sestavila z níže uvedených literárních pramenů a 

z části vytvořila sama na základě vlastních hráčských a trenérských zkušeností.

Buchtel a kol. (2005) : Teorie a didaktika volejbalu

Císař (2005) : Volejbal : Technika a taktika hry, průpravná cvičení

Ejem (1988) : Volejbal : Průpravná a herní cvičení

Hanzelka (2006) : Průpravná a herní cvičení ve volejbalu

Kaplan (1999) : Volejbal : Technika, pravidla, herní systémy, průpravná cvičení
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12. Závěr bakalářské práce

Cílem mé bakalářské práce bylo shromáždění poznatků o technicko – taktických 

dovednostech ve volejbale a jejich rozvoji u mladých hráčů. Z uvedené literatury jsem 

shromáždila informace týkající se volejbalových dovedností, herních činností jednotlivce, 

herních kombinací a herních systémů ve volejbale a na jejich základě jsem vypracovala 

teoretický model pro potřeby současného volejbalu. Dále jsem uvedla poznatky o trénování 

mladých hráčů vzhledem k jejich věku i individuálním zvláštnostem organismu jak obecně, 

tak v tréninku volejbalu z kterých plyne, že děti nejsou „malí dospělí“ a proto trénink 

mládeže ve volejbalu musíme podle těchto kritérií upravit. S přibývajícím věkem stoupá 

podíl technicko – taktické přípravy. Trenér by měl najít ideální řešení a kompromis jak 

dlouho rozvíjet obecné sportovní schopnosti a kdy začít se specializací pro volejbal a 

zapojení do hry, což u volejbalu vyžaduje určitou technicko – taktickou úroveň. A z toho 

vyplývající podíl technicko – taktické přípravy.

Druhým cílem bylo vytvoření zásobníku průpravných a herních cvičení a 

průpravných her. Vybraná cvičení jsem vybírala tak, aby rozvíjely technicko – taktické 

dovednosti a přitom se daly využít v tréninku mladých hráčů méně i více zkušených. Při 

jejich tvorbě jsem vycházela jednak z teoretických poznatků ale i z praktických zkušeností 

získaných při trenérské praxi. Každé z těchto cvičení má popis a je znázorněné na 

schématu či obrázku pro lepší vizuální představu. Průpravné hry jsou voleny tak, aby 

navozovaly atmosféru a možné situace, které mohou v utkání vzniknout a u hráče se 

rozvíjely nejenom technicko – taktické dovednosti, ale i předvídání situací a schopnost 

pracovat jako celý tým.

Všechny získané informace, poznatky a zásobník cvičení jsem jako trenérka 

využila při trénování mladých hráčů. Důležité je, aby se tato cvičení a hry po celou sezonu 

v dostatečném množství opakovala tak, aby se u hráčů vytvořily podklady pro užití 

naučených technicko – taktických dovedností v utkání. 
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