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NÁZEV: 

 

Vývoj pravidel volejbalu a jeho vliv na rozvoj herních systémů a kombinací 

 

 

ABSTRAKT: 

 

Diplomová práce se zabývá zjištěním vlivu změn pravidel volejbalu na vývoj herních 

systémů a kombinací. Práce řeší vědeckou otázku: Jaký vliv měly změny pravidel 

volejbalu na herní systémy a kombinace? Mapuje vývoj pravidel volejbalu od roku 

1950 po současnost. Zjišťuje, jak se měnily parametry hřiště a jeho okolí. Popisuje 

vývoj volejbalového vybavení, zejména sítě a volejbalového míče. Na základě studia 

změn pravidel volejbalu srovnává vývoj herních systémů a kombinací. Porovnává délky 

utkání v závislosti na změnách pravidel.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  

Volejbal, pravidla volejbalu, herní kombinace ve volejbalu, herní systémy ve volejbalu. 
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TITLE: 

 

The development of voleyball rules and its influence on the gameplay and combinations 

 

ABSTRACT: 

 

The goal of my thesis is to study  the influence of  changes in volleyball rules on the 

developement of game systems and  game combinations. In this paper I will attempt to 

answer and discuss  the following scientific question: What influence have  changes of 

the volleyball rules had on the developement of game systems and game combinations. 

I will chart the developement of volleyball rules from 1950 until present.  I will study 

how the parametres of the playing field and its surroundings  have changed. I will chart 

the developement of volleyball equipment, mainly the volleyball net and the ball. Based 

on studying the changes of volleyball rules, I will compare the developement of game 

systems and game combinations. I will compare the lengths of the games based on the 

changes of the rules. 

 

KEY WORDS: 

 

Volleyball, the rules of volleyball, game combinations in volleyball, game systems in 

volleyball. 
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1 ÚVOD 

Volejbal patří k nejrozšířenějším sportovním hrám na světě. I v České republice má 

početnou členskou základnu. Mezi jeho nesporné výhody patří malé prostorové 

poţadavky, nepříliš velké náklady na zbudování hřiště a nákup náčiní, moţnost 

sestavení druţstev o různém počtu hráčů. Volejbalové hřiště lze vybudovat ve volné 

přírodě, ve sportovních areálech i v tělocvičně. Rekreační forma nabízí mnohým 

příjemné spojení pohybu a kontaktu se spoluhráči. Volejbal uţ svou podstatou hry na tři 

údery vede hráče ke vzájemné komunikaci a spolupráci. Další výhodou volejbalu je to, 

ţe ho na rekreační úrovni mohou bez problémů společně hrát ţeny i muţi, má lehko 

pochopitelná pravidla, která je moţno u začátečníků upravit tak, ţe hra neztratí na své 

zajímavosti. Volejbal velmi dobře rozvíjí postřeh, rychlou reakci, rozhodnost i 

tvořivost. Zvláštním přínosem volejbalu je, ţe téměř kaţdé odbití míče jednoruč a 

blokování má ve své podstatě charakter přímivých cvičení. Tato činnost je proto velice 

doporučována jako aktivní odpočinek pro lidi se sedavým zaměstnáním. Sportovní 

pojetí volejbalu v dnešní době vyţaduje hráčskou všestrannost, dobrou tělesnou kondici, 

osvojení potřebných technických a taktických dovedností s vysokými kvalitami 

morálních a volních vlastností. Volejbal rozvíjí rovnoměrně všechny pohybové 

schopnosti, především však rychlost spojenou s obratností a vytrvalostí, výbušnou sílu 

horních i dolních končetin. 

 

Tématem své diplomové práce jsem si zvolila studium změn pravidel volejbalu a vliv 

těchto změn na pouţívané herní systémy a kombinace. Pokusím se najít souvislosti mezi 

změnami v pravidlech volejbalu a herních systémů. Dále se zaměřím na herní systémy 

pouţívané na různých úrovních muţských i ţenských soutěţí. K zamyšlení nad tímto 

tématem mě vedly otázky: Jakou ušel volejbal cestu od roku 1895, kdy byl poprvé hrán 

v USA? Jaké se pouţívaly herní systémy a jaká byla pravidla? Je dnešní hra rychlejší, 

sloţitější, vyţaduje lepší kondiční připravenost hráčů? Jak se změnilo celkové pojetí 

hry? Jaké herní systémy a kombinace vlastně pouţívají druţstva na nejvyšších úrovních 

výkonnosti a jaké na těch niţších?  
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Na vývoj pravidel volejbalu se zaměříme v kapitole 5 STRUČNÝ VÝVOJ PRAVIDEL 

VOLEJBALU, kde neuvádíme ucelená pravidla z jednotlivých let, ale stručně 

popisujeme především vývoj pravidel hry a to zejména těch, které měly vliv na vývoj 

herních systémů a kombinací ve volejbalu. V kapitole 7 HERNÍ SYSTÉMY a 8 

KOMBINACE VE VOLEJBALU se podíváme na stručný vývoj herních systémů aţ do 

současnosti. Zaměříme se také na útočné a obranné herní kombinace. Při sledování 

zápasů ve volejbalu jsme často svědky toho, ţe o výsledku utkání rozhodují zdánlivé 

maličkosti, nebo i souhra náhod. Příčinu prohry či výhry bychom měli hledat v určité 

taktice s herními systémy a kombinacemi v čele, eventuelně její dodrţení druţstvem. 

 

Těţištěm celé práce je podrobné studium odborné literatury a výzkum. Jelikoţ jsem 

byla deset let aktivní hráčkou volejbalu a nyní se věnuji trénování dětí, získala jsem za 

tuto dobu mnoho kontaktů s hráči a hráčkami, trenéry, rozhodčími i funkcionáři 

z Českého volejbalového svazu. Těchto kontaktů bych chtěla vyuţít k získání co 

nejodbornějších a nejnovějších informací týkajících se tématu diplomové práce. 
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2 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

Volejbal prošel od svého vzniku v roce 1895 do dnešní doby velkým vývojem. 

Postupně se měnila nejen pravidla hry a organizace utkání a soutěţí, ale i celkové pojetí 

hry. Dnešní volejbal klade na hráče čím dál vyšší nároky po stránce taktické i technické 

vybavenosti. Jak se ale jednotlivé změny pravidel promítaly do samotné hry? Nutily 

tyto změny hráče a trenéry vymýšlet stále nové, rychlejší a úspěšnější herní kombinace? 

Docházelo ke specializacím hráčů na konkrétní herní situace? 

 

Ve své diplomové práci se budu zabývat následující vědeckou otázkou: Jaký vliv měly 

změny pravidel volejbalu na herní systémy a kombinace? 

 

Hlavním cílem diplomové práce je zjistit vliv změn pravidel volejbalu na vývoj herních 

systémů a kombinací. 

Vymezili jsme si dílčí cíle: 

• Zmapovat vývoj pravidel volejbalu od roku 1950 po současnost. 

• Na základě studia změn pravidel volejbalu srovnat vývoj herních systémů a  

kombinací. 

• Porovnat délky utkání v závislosti na změnách pravidel. 

• Zjistit, jak se měnily parametry hřiště a jeho okolí. 

• Zmapovat vývoj volejbalového vybavení, zejména sítě a volejbalového míče.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 VZNIK VOLEJBALU VE SVĚTĚ 

Volejbal vznikl v roce 1895 ve Springfieldu v Massachusetts (USA). Dostupné písemné 

prameny popisující vznik volejbalu přisuzují autorství tohoto sportu profesorovi tělesné 

výchovy W. G. Morganovi. Ten v zimě roku 1895 hledal zábavnou sportovní hru, která 

by se dala hrát v zimních měsících v tělocvičně. Mezi studenty velice oblíbené sporty 

jako atletika,  rugby, basebal a další sporty, bylo obtíţné přenést do vnitřních prostor. 

Gymnastická cvičení či společenské hry, se kterými se studenti setkávali v tělocvičnách, 

je nemohly uspokojit ani po fyzické, natoţ po psychické stránce. V roce 1892 po řadě 

pokusů vymyslel učitel tělesné výchovy Naismith novou hru pro tělocvičnu, kterou 

nazval "naismith-ball"- dnešní basketbal, který si brzo získal mezi studenty velkou 

oblibu. Panu Morganovi se ale tato hra zdála pro studenty příliš sloţitá a proto spojením 

pravidel tenisu a amerického,,hendbollu“ (hra s odráţením o stěnu) vymyslel vlastní 

hru, kterou nazval ,,mintonette“. Ke hře pouţil tenisovou síť, kterou napnul přes 

tělocvičnu ve výšce 183 cm a basketbalový míč. Studenty své třídy rozdělil na dvě 

poloviny a dal jim úkol dopravit míč odplácáváním přes síť na půli soupeřů. Netušil, ţe 

tím dává základ hře, jeţ se v průběhu dalších desetiletí stala olympijským sportem, 

radostí a osvěţením statisíců. 

 

 
W. G. Morgan 

 

V roce 1893 na konferenci učitelů tělesné výchovy T. Halstet navrhl, aby se hra 

nazvala "volley-ball" podle hlavní ideje: odráţení míče - to volley the ball. První hráči 

tohoto nového sportu to neměli vůbec jednoduché. Hrálo se basketbalovým míčem, 
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který byl tvrdý a těţký. Docházelo tak k vyvracení prstů. Proto se zkoušela hra pouze 

s gumovou duší, ta ale byla naopak pro tyto účely příliš měkká a špatně se odráţela. 

Tato překáţka byla odstraněna aţ míčem, který byl zhotoven podle speciálních 

propočtů. Byl to koţený míč s gumovou duší, který uţ byl o něco menší a hlavně lehčí 

neţ basketbalový. Brzy se hra začala přesouvat z tělocvičen na venkovní hřiště. Pro 

svou poměrně malou náročnost na prostor i vybavení, celkem jednoduchá pravidla i 

moţnost společné hry hráčů různého věku i pohlaví se stala jednou z nejoblíbenějších 

rekreačních her. V roce 1896 vyšel prvý článek o odbíjené. Ve "Physical Education" 

psal J. Y. Cameron: "Volleyball je nová hra, výborně se hodící pro tělocvičny a sály, 

která však můţe být hrána i venku. Můţe ji hrát kaţdý počet hráčů. Hra spočívá v 

uvedení míče v pohyb přes vysokou síť z jedné strany na druhou, berouc tím podíl ze 

dvou her - tennisu a handballu." 

 

Jakmile se v nové hře začala přádat utkání a později i celé turnaje, nastala potřeba 

ustanovit jednotná pravidla. Tak se stalo v roce 1896, kdy dostal volejbal pravidla a tím 

i pevnou organizační strukturu. První pravidla hry uveřejnil J. J. Cameron a skládala se 

z deseti jednoduchých pravidel: 

 

1) Hra sestává z deseti směn. 

2) Směna je: 

 a) jedno podání na kaţdé straně, tj. kdyţ jeden hráč kaţdé strany odehraje své podání 

 b) kdyţ tři hráči nebo více hráčů odehrají na kaţdé straně svá podání. Hráč podává tak 

dlouho, neţ je vyřazen ztrátou míče. 

3) Hřiště je 25 stop široké a 50 stop dlouhé (7,65 x 15,33 m). 

4) Síť je 2 stopy široká a 24 stop dlouhá (0,61 x 8,22 m). Výška sítě je 6 stop a 6 palců 

od země (1,98 m). 

5) Podání. Podávající hráč stojí jednou nohou na zadní čáře. Míč musí být udeřen rukou. 

K podání jsou určeny dva pokusy. Při podání musí míč letět alespoň 10 stop (3,05 m), 

driblink není dovolen. V případě, ţe se míč při podání dotkne sítě a skončí v poli 
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soupeře, je počítán jako dobrý pokus, pokud se ho jeden ze spoluhráčů dotkl. Letí-li 

takový míč mimo soupeřovo pole, nemá jiţ podávající druhý pokus. 

6) Míč je gumová duše krytá kůţí nebo plátnem. Obvod nemá být menší neţ 25 placů a 

větší neţ 27 palců (63,5 - 68,58 cm) a nesmí váţit méně neţ 9 a více neţ 12 uncí 

(255,15 - 340,2 g). 

7) Kaţdé dobré podání, které není vráceno, nebo nevrácený míč ve hře druhou stranou 

se počítá jako bod pro stranu podávající. Druţstvo dosahuje bodu, jen má-li podání, 

udělá-li chybu při vracení míče, znamená to ztrátu podání. 

8) Míč, který narazí (dotkne se) na síť, s výjimkou prvého podání, se počítá jako mrtvý 

míč. 

9) Míč na čáře se počítá jako mimo hřiště. 

10) Můţe hrát libovolný počet hráčů. Dotkne-li se hráč sítě, je míč mrtvý. Drţení míče 

je zakázáno. Míč, který se odrazí od jakéhokoli předmětu vně hřiště zpět do hřiště, je 

dobrý (je ve hře). Driblink je dovolen na 4 stopy (1,2 m) od sítě. 

 

Z prvotních deseti celkem jednoduchých pravidel se pravidla rozrostla na pětadvacet 

podrobně zpracovaných, která mají mezinárodní platnost. Tato pravidla se doplňují a 

modernizují dodnes. Aţ v roce 1918 byl například určen počet hráčů na šest na kaţdé 

straně, hřiště dostalo přibliţně stejné rozměry jako má dnes a počet bodů v jednotlivých 

setech byl stanoven na 15. V roce 1922 bylo zavedeno pravidlo pouhých tří doteků 

v druţstvu.   

 

V roce 1900 se volejbal rozšířil z USA do sousední kanady a ve stejném roce se hrál i 

v Indii. Další zprávy o šíření volejbalu jsou ze Střední a Jiţní Ameriky, zejména z Peru 

a Uruguaye. V Japonsku se poprvé hrál volejbal v roce 1908, v Číně jsou první zmínky 

o této hře z roku 1913. Do Evropy se volejbal dostává koncem první světové války 

zejména díky americkým vojákům ve Francii a americkým přistěhovalcům v Litvě, 

Lotyšsku a Estonsku.  V poválečném období se volejbal z Francie, Lotyšska, Estonska a 

Litvy šíří do ostatních evropských států i do Československa.   
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3.2 ZAČÁTKY VOLEJBALU U NÁS 

Volejbal musel ujít dlouhou cestu, neţ se ze z Ameriky, kde ho v roce 1895 poprvé hráli 

studenti univerzity ve Springfieldu, dostal do Evropy a do Čech. Někteří naši vojáci se 

s touto hrou setkali jiţ za první světové války od vojáků amerických okupačních armád, 

kteří dokonce věnovali našim vojákům první sítě a míče na volejbal a naučili je základy 

této hry. Po návratu domů ji začali šířit mezi československou sportovní veřejnost. 

Premiéru měl volejbal u nás v roce 1919. V té době u nás byla nejpopulárnějším 

sportem kromě kopané lehká atletika. Prof. Pipal a Škarda v přípravě atletů na 

olympiádu zařazovali do tréninku různé nové pohybové hry, zejména volejbal a 

basketbal. 4.června 1920 bylo v Národních listech otištěno:   
"Zítra o druhé hodině odpolední předvedou atleti vybraní pro antverpskou 

olympiádu a s nimi další borci ukázky atletických čísel. Pak budou hrány různé hry jako 

hlavně wolleyball, pushball a hry žertovné. Pořadatelem je Mr. J. A. Pipal a A. W. 

Chez-Číž, který bude hry též zábavným způsobem soudcovati." (Národní listy 1920) 

 

S těmito novými hrami se tak seznamovalo stále více lidí a volejbal získával velkou 

oblíbenost u mládeţe i dospělých. Byl zařazen do středoškolských her a hrál se 

s oblibou i na vysokých školách. 

 

V roce 1921 vytváří sportovní organizace YMCA první československou volejbalovou 

organizaci – Volejbalový svaz. Tím začal volejbal dostávat ucelenou organizační 

strukturu, a proto je tento letopočet uváděn jako počátek organizovaného volejbalu u 

nás. Dalším mezníkem bylo zaloţení ČVBS (český volejbalový a basketbalový svaz). 

Po jeho zaloţení byly sehrány první řádné volejbalové soutěţe. První oficiální soutěţ u 

nás, sehráli muţi v roce 1924. Vítězem se stal tým praţské Strakovy akademie. 

V počátcích se u nás volejbalu říkalo podbíjená (název vznikl od hry pod vysokou sítí) 

nebo wolley-ball (název převzatý z angličtiny). V padesátých letech se pak anglická 

podoba názvu vyskytovala jen zřídka, bylo nařízeno pouţívat český termín odbíjená.  
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Ve třicátých letech byl v  Československu volejbal nejvíce vidět v trampských osadách, 

kde se hrály první organizované soutěţe – I., II. a III. trampská volejbalová liga. V roce 

1936 vstoupila trampská volejbalová liga do ČVBS.  Po II. světové válce byl v roce 

1946 vytvořen samostatný Český volejbalový svaz a po dohodě se Slovenským 

volejbalovým svazem bylo zaloţeno Československé volejbalové ústředí. Jeho vyslanci 

se v roce 1947 podíleli vedle Francie a Polska na svolání ustavujícího kongresu FIVB 

(Fédération Internationale de Volleyball – volejbalová federace). Kongres se konal 

v Paříţi a účastnilo se ho 13 federací. Prvním presidentem federace byl zvolen P. 

Libauda z Francie. Úkoly představenstva nově zaloţené FIVB bylo ustanovit 

celosvětově jednotná mezinárodní pravidla volejbalu, vybudovat pevně organizovanou a 

efektivní mezinárodní organizaci, zaloţit pevně organizované mezinárodní soutěţe, 

pokusit se prosadit volejbal do olympijského programu.  

 

První mezinárodní srovnání sil si naši muţi vyzkoušeli na Mistrovství Evropy v roce 

1948 v Římě. Turnaje se zúčastnilo šest druţstev. Československo prošlo celým 

turnajem bez ztráty setu a jasně vybojovalo zlatou medaili. První muţské mistrovství 

světa se konalo v roce 1949 v Praze. Naši muţi procházeli turnajem hladce, zaskočilo je 

aţ ve finále druţstvo SSSR, kterému podlehli. Na domácí půdě tak získali stříbrné 

medaile. Pro ţenskou soutěţ nebylo dost mimoevropských druţstev, proto pro ně byla 

praţská soutěţ pouze Mistrovstvím Evropy. Naše ţeny podlehly, stejně jako muţi, ve 

finále hráčkám ze SSSR. První světová soutěţ pro ţeny se uskutečnilo v roce 1952 

v Moskvě, kde současně probíhalo i druhé mistrovství světa muţů. Na program 

olympijských her byl volejbal poprvé zařazen v roce 1964 v Tokiu, kde proběhl jak 

muţský tak i ţenský turnaj. Československé druţstvo muţů bylo v prvních 

mezinárodních turnajích velice úspěšné. První titul mistrů Evropy získali v roce 1948 

v Římě a svůj úspěch zopakovali v roce 1955 v Bukurešti a doma na praţském 

mistrovství v roce 1958. Největším úspěchem však bylo získání titulu mistrů světa 

v roce 1956 v Paříţi. Turnaje se tehdy účastnilo 24 druţstev, coţ bylo zatím nejvíce 

v historii.  Titul dokázali muţi získat ještě v roce 1966 v Praze. Na olympijských hrách 

bylo největším úspěchem druhé místo v Japonském Tokiu v roce 1964. Největším 

úspěchem našich ţen bylo vítězství na mistrovství Evropy v roce 1955. Turnaj 
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v Bukurešti tak pro nás dodnes zůstává nejúspěšnějším v historii. Vţdyť tamní kurty 

ovládli jak naši muţi tak i ţeny. Bronzová byla naše děvčata ještě na mistrovství světa 

v roce 1952 v Moskvě a v roce 1960 v Rio de Janeiro. V olympijských hrách se prosadit 

na nejvyšší příčky nedokázaly. Tím výčet našich úspěchů na mezinárodní scéně končí. 

Získat titul ať uţ mistrů světa nebo Evropy se v dnešní době zdá čím dál obtíţnější. 

Kvalitních týmů na té nejvyšší úrovni stále přibývá a konkurence je opravdu obrovská. 

Snad se ještě dalších úspěchů našich volejbalových výběrů někdy v budoucnosti 

dočkáme. 

 

Rok 1984 znamenal novodobý mezník v dějinách volejbalu. Na kongresu pořádanému u 

příleţitosti olympijských her v Los Angeles odstoupil z vedení FIVB jeho první 

president P.Libauda  a na jeho místo byl zvolen dr. Rubén Acosta, který tento post 

zastává dodnes. Mimo jiné se na tomto kongresu jednalo o zdokonalení komerčního 

vyuţití volejbalu, o lepší manaţerské organizaci soutěţí ve volejbalu a o mnoha dalších 

inovacích. Koncem osmdesátých let minulého století začínají svojí historii první dvě 

dlouhodobé profesionální mezinárodní volejbalové soutěţe Světová liga muţů a Grand 

prix pro ţeny. Tyto soutěţe se konají kaţdý rok a zúčastňují se jich nejlepší volejbalové 

reprezentace z celého světa. Další soutěţí je Men´s a Women´s Grand Champions Cup. 

Je to turnaj mistrů čtyř kontinentů, kterého se účastní pouze jeden nejlepší tým 

z Evropy, Afriky, Asie a Ameriky. Kromě turnajů pro reprezentace daných zemí existují 

také klubové soutěţe Mistrovství světa klubů a FIVB Men´s a Women´s Club World 

Championship ve kterých se střetává osm vybraných nejlepších volejbalových klubů 

světa. Do těchto soutěţí se bohuţel české kluby sítem kvalifikačních utkání dlouhodobě 

neprobojovávají.  

 

V roce 1996 se do programu olympijských her dostala i druhá volejbalová disciplína - 

beachvolejbal. Volejbal se tak stal jedinou sportovní hrou, která má na olympijských 

hrách dvojí zastoupení.  
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3.3 PŘEHLED VÝVOJE PRAVIDEL VOLEJBALU 

Abychom mohli popsat změny pravidel, které se ve volejbalu odehrály v průběhu 

šedesáti let (od roku 1950 aţ do současnosti), musíme se pustit do podrobnějšího popisu 

pravidel pouţívaných v padesátých letech minulého století. Před rokem 1950 došlo 

k celosvětovému sjednocení pravidel a vytvoření mezinárodních pravidel pro mezistátní 

utkání. V těchto letech se u nás většina sportovních aktivit provozovala v sokolech. Ne 

jinak tomu bylo i u odbíjené, jak se volejbalu u nás říkalo aţ do sedmdesátých let 

20.století. Československá pravidla z roku 1950 byla vydána Nakladatelstvím 

československé obce sokolské, proto v některých pasáţích najdeme odvolání na členství 

v Sokolu. Pravidla jsou rozdělena do 12 větších kapitol, které jsou dále členěny. 

 

Pravidla z roku 1950: 

 

I. HŘIŠTĚ 

 

Hřiště má tvar obdélníku dlouhého 18 m a širokého 9 m. V těchto rozměrech jsou 

zahrnuty i čáry o šířce 5 cm. Dovolená odchylka ve velikosti hřiště je ±5 cm. Musí být 

označeno dobře znatelnými 5 cm širokými čarami vytvořenými tak, aby nehrozilo 

zranění hráčů. Čáry musí být vzdáleny nejméně 100 cm od okolních pevných předmětů. 

Čáry na kratších stranách se nazývají hranicemi, na delších mezemi. Nad hřištěm má 

být volný prostor do výšky 7 m od země. Místo pro podání (service) je označeno dvěma 

15 cm dlouhými a 5 cm širokými čarami, začínajícími 20 cm za hranicí. Jedna z nich je 

pokračováním pravé meze, druhá je ve vzdálenosti 3 m vlevo od pravého rohu. Místo 

pro podání musí být nejméně 2 m do hloubky. Hřiště je rozděleno na dvě stejné 

poloviny střední čarou 5 cm širokou, vyznačenou aţ ke sloupkům, ale myšlená do 

nekonečna. Sloupky na upevnění sítě jsou vnitřní stranou vzdáleny nejméně 100 cm od 

mezí. 

 

 

 

 

 

 

Nákres hřiště: 
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II. MÍČ 

 

Míč je koţený, kulatý s gumovou duší. Nejmenší obvod je 65 cm, největší pak 68,5 cm. 

Váha 250-300 g. Jestliţe je více vyhovujících míčů a nedohodnou-li se kapitáni na 

jednom z nich, určí rozhodčí míč losem. Tímto míčem se hraje celé utkání, pokud se 

míč nestane nezpůsobilým. 

 

III. SÍŤ 

 

Síť je motouzová, široká 90 cm a nejméně 9,5 m dlouhá. Oka sítě jsou čtverce o straně 

nejméně 5 cm, nejvýše 10 cm. Síť je napjata tak, ţe se promítá do střední čáry. Střed 

horního okraje sítě je pro muţe a dorostence ve výši 245 cm, pro ţeny a dorostenky 225 

cm od země. Hořejší okraj sítě má být vodorovný. Horní okraj sítě musí být lemován po 

obou stranách bílým plátnem 5 cm širokým. Kromě toho musí být síť opatřena 2-5 cm 

širokými bílými svislými pruhy nad průsečíky střední čáry s mezemi. 

 

IV. DRUŢSTVO 

 

Druţstvo má šest hráčů a můţe mít šest náhradníků. Na hřišti musí být nejméně šest 

hrajících. Pro nemistrovské soutěţe a utkání se povoluje odchylka v počtu hrajících pod 

šest. Počet však nesmí klesnout pod čtyři hráče. Náhradník smí nastoupit pouze jednou 

v průběhu setu. Kapitán druţstva, který chce střídat, musí poţádat rozhodčího o 

zastavení hry slovem  ,,střídám“ a to jen při mrtvém míči. Není-li kapitán mezi 

hrajícími, musí vţdy předem nahlásit rozhodčímu svého zástupce, který přejímá jeho 

pravomoci aţ do vstupu kapitána do hry. Střídání nesmí trvat déle neţ minutu. Není-li 

střídání z jakéhokoliv důvodu ve stanovené době provedeno, prodlouţí se tato doba o 
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další minutu a počítá se druţstvu jako vyţádaný oddechový čas. Má-li druţstvo 

oddechový čas jiţ vyčerpán, je potrestáno trestným bodem. Vystřídaný hráč můţe 

nastoupit ještě jednou ve stejném setu, ale jen do svého původního postavení. V 

postavení hrajících není v průběhu setu dovolena ţádná změna. Za účelem ošetření 

zraněného nebo i z jiného důvodu můţe rozhodčí přerušit utkání na tři minuty. 

Z důvodu opravy nářadí nebo hřiště, nebo z jiných váţných důvodů můţe rozhodčí 

přerušit utkání aţ na 30 minut. Po delší době uţ je k zahájení hry nutná domluva obou 

kapitánů s rozhodčím. Druţstvo musí být jednotně oblečeno, jeho členové musí mít na 

dresu čísla vysoká na zádech 15 cm, na prsou 10 cm. 

 

V. ROZHODČÍ 

 

Jediným právoplatným rozhodčím je delegovaný, nebo dohodě uznaný rozhodčí.  

Čekací doba na rozhodčího je 15 minut. Nedostaví-li se delegovaný rozhodčí, dohodnou 

se druţstva na jiném z přítomných rozhodčích. Dohodu zaznamená nový rozhodčí 

v zápise a kapitáni ji potvrdí svým podpisem ještě před zahájením utkání. Pomocníky 

rozhodčího jsou zapisovatel a dva pomezní rozhodčí. Jim však nepřísluší samostatné 

rozhodování a odpovídají pouze na dotazy rozhodčího. Rozhodčí během utkání 

rozhoduje: kdy je míč ve hře a kdy je mrtvý míč, kdy bylo dosaţeno bodu a kdy ztráty 

výhody podání. Dále měří čas pro střídání a oddech a určuje tresty za porušení pravidel. 

Rozhoduje i v případech, které nejsou v pravidlech uvedeny. Rozhodčí má právo 

rozhodovat o porušení pravidel i v době, kdy byla hra přerušena. Rozhodčí můţe 

kdykoli uznat za chybu, zdrţuje-li hráč jakýmkoli způsobem hru. Rozhodčí má právo 

kontrolovat zápis popřípadě opravit prokazatelné chyby zapisovatele. Zapisovatel před 

utkáním obdrţí od kapitánů sestavu druţstev s náhradníky, vede záznam o dosaţených 

bodech a sleduje postavení hráčů. Dbá na to, aby mezi druţstvy bylo podání střídáno 

podle pravidel. Dává pozor na spodní okraj sítě a střední čáru, aby mohl zodpovědět 

případný dotaz rozhodčího. Zaznamenává střídání hráčů a oddechové časy.  Stanoviště 

rozhodčího je umístěno za sloupkem v takové výšce, aby rovina očí rozhodčího byla 

minimálně 50 cm nad hořejším okrajem sítě. Místo zapisovatele je u stolku naproti 

rozhodčímu. Pomezní rozhodčí zaujímají místa na protilehlých rozích hřiště. Na 

poţádání hlásí rozhodčímu zda byl míč dobrý nebo ne. 
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VI. NÁZVOSLOVÍ HRY 

 

Polovina hřiště obsazená jedním druţstvem se nazývá pole vlastní, druhá polovina je 

pole soupeřovo. Pořad odbíjení je otočení hráčů na hřišti při kaţdém získání výhody 

podání. Podání (service) je uvedení míče do hry přes síť na pole soupeře. Podávající je 

oběma nohama za hranicí na místě označeném pro podání. Při chybě soupeře získá 

podávající druţstvo bod, pokud se dopustí chyby druţstvo podávající,  jde o ztrátu míče 

a výhodu podání má druhé druţstvo. Mrtvý míč nastane po přerušení hry, ohlášeném 

písknutím rozhodčího. Nový míč je opakované podání. Nařizuje jej rozhodčí v situacích, 

kdy nemůţe rozhodnout o chybě jednoho či druhého druţstva, nebo kdyţ se obě strany 

dopustí jakékoli chyby současně. Míč povaţujeme za nesený, tažený či házený tehdy, je-

li ve styku s kteroukoli částí těla nad pasem tak dlouho, ţe ho nelze uznat za odbitý. 

Naražená síť je výraz uţívaný tehdy, prohne-li se síť po nárazu míčem a dotkne se 

hrajícího na straně soupeře. Naraţená síť není chybou. Dvojdotek  nastane, dotkne-li se 

jeden hráč míče vícekrát za sebou. Blok je obrana proti útoku prováděná těsně po 

přechodu míče přes síť do vlastního pole. Blokovat mohou všichni hrající, ale za 

blokující se povaţují pouze hráči, kteří jsou správně seskupeni a se vztaţenými paţemi. 

Hráč, který je vzdálen více neţ jeden metr od ostatních blokujících není za blokujícího 

povaţován. Dotkne-li se míč rukou blokujících, počítá se blok za jeden dotek a druţstvo 

má další dva údery. Následující úder po doteku bloků nesmí hrát ţádný blokující hráč. 

Smeč je jednou rukou prudce udeřený míč do pole soupeře tak, ţe po úderu nemá 

stoupající tendenci. Smečovat mohou všichni hráči, ale hráči ze zadní řady mohou 

smečovat pouze pokud jim není  nahráno úmyslně. Drive je prudce udeřený míč do pole 

soupeře, který má počáteční tendenci stoupající. Lob je míč zahraný jednou rukou 

obloukem s úmyslem přehodit jej přes kteréhokoli soupeře. Oddechový čas je přerušení 

hry na dobu jedné minuty za účelem odpočinku. Druţstvo má nárok na jeden 

oddechový čas v kaţdém setu. Poţádat o něj můţe kapitán při mrtvém míči. Po dobu 

trvání oddechového času není dovoleno manipulovat s míčem. Ten je uschován u 

zapisovatele. Nevyčerpaný oddechový čas se nepřevádí do dalších setů. 

VII. UTKÁNÍ 
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Obě druţstva musí být připravena ke hře nejdéle 15 minut po stanovení začátku utkání. 

Nesplní-li jedno z druţstev tuto povinnost, prohrává 2:0 nebo 3:0 a kaţdý set 15:0. Před 

začátkem hry losují kapitáni o výběr strany nebo výhody podání. Po sehrání kaţdé hry 

druţstva mění strany. Utkání začíná písknutím rozhodčího, který jím dává povel 

k zahájení hry podáním. Podá-li hráč, aniţ vyčkal znamení rozhodčího, je podání 

neplatné a musí být zopakováno. Druţstvo, které získá 15 bodů, vyhrává set. Nejtěsnější 

moţný rozdíl je o dva body. Při rovnosti bodů se hraje tak dlouho, dokud jedno druţstvo 

nezíská dvoubodový náskok. Po získání 8 bodů v rozhodujícím třetím nebo pátém setu 

při stavu 1:1 nebo 2:2 druţstva střídají strany. Střídání nařizuje rozhodčí. Vítězství získá 

druţstvo, které získá dva ze tří nebo tři z pěti setů. Mezi jednotlivými sety je povolena 

dvouminutová přestávka, která se mezi třetím a čtvrtým setem prodluţuje na pět minut. 

 

VIII. HRA 

 

Po získání výhody podání postoupí hráči tohoto druţstva o jedno místo ve směru 

hodinových ručiček ještě dříve, neţ bude podávat. Tento postup musí být proveden i při 

prvním získání výhody. Podaný míč, který se dotkne sítě nebo jiného předmětu v okolí 

hřiště, je chybný a znamená ztrátu podání. Míč, který se dotkne sítě ve vymezeném 

prostoru, je dobrý. Zahrát míč, který prošel pod sítí na polovinu soupeře, ale ještě nebyl 

odehrán třikrát, je dovoleno. Zahajovací podání je určeno losem, v dalších setech se 

podání pravidelně střídá. Strana podávající jako první je povinna nahlásit postavení jako 

první. Kapitán hlásí rozhodčímu, zda je druţstvo připraveno ke hře. Zapisovatel 

zaznamená postavení hráčů do zápisu a přečte nahlas postavení obou druţstev od 

podávajícího ve směru hodinových ručiček. Toto provede před zahájením kaţdého setu. 

Podání se provádí z místa k tomu určenému a podává vţdy pravý zadní hráč. Podávající 

je oběma nohama za hranicí a míč udeří jednoruč. Padne-li míč po nadhozu na zem před 

udeřením, podání se opakuje. Jakmile hráč udeří míč, můţe vstoupit do hřiště. Vyskočí-

li při podání, musí po doskoku dopadnout za hranici. Poté můţe teprve vstoupit do 

hřiště. K zahrání míče do pole soupeře má druţstvo tři údery. Mezi jednotlivými údery 

se míč nesmí dotknout země nebo jiného předmětu. Dotkne-li se hráč míče mimo hřiště, 

je tento úder brán jako dobrý. Jeden hráč nesmí míč odbít dvakrát za sebou.  

IX. BOD A ZTRÁTA VÝHODY ODBÍJENÍ 
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Pokud se některých z níţe uvedených chyb dopustí hráč podávajícího druţstva, dojde ke 

ztrátě míče. Pokud tak učiní hráč druţstva přijímajícího podání, získává strana 

podávající bod. Chyby jsou tyto: Hráč se dotkne sítě, sloupku, střední čáry nebo území 

soupeře. Hráč při hře sáhne přes síť nebo nese, hází, drţí nebo táhne míč, zahraje míč 

částí těla pod pasem. Hráč se dále nesmí dopustit dvojdoteku nebo být jiným hráčem 

vyzdviţen tak, aby zahrál míč. Při doteku míče bloků, nesmějí blokující hráči zahrát 

následující míč. Chybou je také to, kdyţ se blokující dotkne míče kromě paţí ještě další 

částí těla. Míč se při podání nesmí dotknout sítě a musí být podán předepsaným 

způsobem. Chybou je také to, kdyţ míč projde na opačnou stranu hřiště mimo 

vyznačené meze, nebo se dotkne předmětu mimo hřiště. Druţstvo nesmí hrát více neţ 

třikrát. 

 

X. TRESTNÝ BOD 

 

Rozhodčí potrestá druţstvo trestným bodem, jestliţe se dopustí následujících chyb: Na 

hřišti je více neţ šest hrajících, náhradník nastoupí na jiné místo, neţ je místo 

střídaného, kapitán střídá bez souhlasu rozhodčího, střídající se nehlásí zapisovateli a 

rozhodčímu, nebo se vystřídaný hráč nevrátí do svého původního postavení. Druţstvo 

poruší pořad podávání. Hrající opustí hřiště bez dovolení rozhodčího, nebo naopak 

neopustí hřiště na výzvu rozhodčího. Hrající úmyslně zdrţuje hru. Kdokoli z hráčů, 

kromě kapitána, mluví k rozhodčímu. Kdokoli z druţstva se chová nesportovně. 

Druţstvo překročí dobu stanovenou pro střídání a nemá jiţ k dispozici oddechový čas.  

 

XI. VEDOUCÍ 

 

Kaţdé druţstvo má právo mít rozhodčího, který musí být členem Sokola. Před kaţdým 

zápasem musí být zapsán v zápisu a prokázat se sokolskou průkazkou. Druţstvo můţe 

mít v kaţdém zápase jiného vedoucího, během utkání se ale nesmí měnit. Práva a 

povinnosti vedoucího jsou totoţná s právy a povinnostmi kapitána. Vedoucí nesmí při 

hře oslovovat rozhodčího, ani radit hráčům. Je-li jeho chování v rozporu s pravidly, 

můţe rozhodčí potrestat druţstvo dle pravidel. 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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Nesouhlasí-li kapitán s rozhodnutími rozhodčího, můţe rozhodčího slušně upozornit. 

Trvá-li rozhodčí na svém, pak je jeho rozhodnutí platné a pokračuje se ve hře. Druţstvo, 

které se cítí poškozeno, se můţe odvolat k vyšším sloţkám.  

 

Pravidla z roku 1953:  

 

Pravidla z roku 1953 přinesla několik změn oproti předchozím pravidlům. Největší 

změnou bylo zavedení útočných čar. Ty jsou vzdáleny tři metry od středové čáry. 

Zavedením těchto čar byl omezen útok ze zadních pozic. Zadní hráči mohou smečovat, 

ale nesmějí před výskokem na smeč překročit útočnou čáru. Doskočit uţ můţou i do 

prostoru pro útok.  

Nákres hřiště s útočnými čarami: 

 
 

Změnila se také velikost sítě. Šířka se z původních 90 cm zvětšila na 100 cm a délka 

z 9,5 m na minimální délku 10 m. Oka sítě se zvětšila na 10 cm. Míč zůstal stejný, jen 

byly jeho údaje doplněny o poţadovaný tlak v míči od 0,52 kg/cm
2
  do 0,58 kg/cm

2
. 

Změny nastaly také u rozhodčích. Ke stávajícímu hlavnímu rozhodčímu přibyl 

pomocný rozhodčí, na hřišti mohou být ještě dva pomezní rozhodčí, ale není to nutností. 

Některé povinnosti hlavního rozhodčího a zapisovatele tak přebírá pomocný rozhodčí. 

Hlídá dění na střední čáře a spodní části sítě, překročení útočné čáry při smeči ze 
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zadních pozic, sleduje dobu přerušení při střídání nebo oddechovém čase, dozírá na dění 

na lavičce střídajících, schvaluje střídání hráčů, upozorňuje hlavního rozhodčího na 

nesportovní chování kteréhokoli hráče nebo vedoucího druţstva. Stanoviště pomocného 

rozhodčího je na opačné straně hřiště naproti hlavnímu rozhodčímu. Nový předpis je 

také pro oblečení kapitána. Ten musí být na levé straně prsou označen 8 x 1,5 cm 

velkou páskou, která se musí barevně lišit od barvy dresu. Po provedení útoku můţe 

hráč přesáhnout přes síť, u bloku můţe mít přesah jen ten hráč, který se nedotkl míče. 

Ani v jednom případě se hráč  ţádnou částí těla dotknout sítě. Blokovat mohou jen hráči 

přední (útočné) řady. Uţ nemusí být seskupeni v kompaktní dvojblok nebo trojblok, ale 

za blok je nově povaţován i jednoblok. Při smečovaném podání můţe hráč doskočit do 

hřiště, ale míč musí udeřit před dopadem.  

 

Pravidla z roku 1957: 

 

Pravidla z roku 1957 zavádějí praporky pro pomezní rozhodčí. Ti tak neodpovídají 

hlavnímu rozhodčímu na dotaz, jestli byl míč dobrý slovně, ale ukazují pomocí 

praporku. Pokud praporek zvednou nad hlavu, dávají tak znamení, ţe byl míč v zámezí. 

Pokud naopak ukáţou praporkem na čáru, byl míč dobrý. Odpadly tak potíţe se slovním 

dorozumíváním mezi rozhodčími, které bylo při hlučnějších utkáních nepříjemné a 

zdlouhavé. Další změnou bylo zkrácení doby střídání z jedné minuty na pouhých 30 s. 

Nově bylo přidáno pravidlo, ţe při zahájení hry musí stát všichni hráči oběma nohama 

v poli. Bylo zvykem, ţe hráč, který nebyl dobrý na příjmu, byl zcela vně hřiště a při 

rozehrání prvního míče se vrátil do pole. To uţ s novým pravidlem nebylo moţné. Dále 

se u druţstva na příjmu kontroluje postavení zadních a předních hráčů (přední hráči 

musí stát blíţ ke středové čáře neţ hráči zadní řady) i postavení levých a pravých hráčů 

od středního. Při podání je povolena clona, pokud není porušeno postavení hráčů. 

Střídat je povoleno pouze dvakrát v kaţdém setu.  

 

Pravidla z roku 1959: 

 

Oddechový čas se zkrátil na 30 s, střídat je povoleno čtyřikrát v kaţdém setu. Jinak 

k ţádným změnám nedošlo. 

Pravidla z roku 1963: 
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V roce 1963 se sniţovala síť jak pro muţe, tak i pro ţeny. Muţům a starším 

dorostencům byla síť sníţena o dva centimetry na 243 cm a ţenám o 1 cm na 224 cm. 

Měnila se také váha míče na 250-280 g. Dále byly omezeny pravomoce vedoucího 

druţstva, který nově nesmí mluvit na rozhodčího. To přísluší pouze kapitánovi.  Počet 

střídání v jednom setu je stanoven na šest. Byl zrušen limit na střídání. Střídající hráč 

musí být připraven u zapisovatele, aby se tím co nejvíce zkrátil čas střídání. Začíná se 

hrát odbitím obouruč spodem ,,bagrem“. 

 

Pravidla z roku 1965:  

 

V pravidlech jsou nově popsány některé situace a jejich posouzení rozhodčími. Pokud je 

například prvním úderem míč přehrán mimo pásky přes síť, není chybný, pokud ho 

spoluhráč přehraje zpět také mimo pásky. Hráč se přitom nesmí dotknout sítě ani 

vkročit na hřiště soupeře. Protihráči nesmějí bránit v zahrání tohoto míče. Hráči, kteří 

blokují a dotknou se přitom míče, mohou bezprostředně poté míč zahrát ještě jednou, 

ale ne na pole soupeře. Musí přihrávat do vlastního pole. Kaţdý dotek je povaţován za 

odbití. Hráč můţe blokem přesáhnout přes síť, musí se ale dotknout míče ve stejnou 

chvíli nebo později neţ smečující hráč.  

 

Pravidla z roku 1977: 

 

Pravidla z roku 1977 jsou mezinárodní a nově také s komentářem. Ve vybavení a 

parametrech hřiště došlo k několika změnám. Výška stropu nad hřištěm musí být 

nejméně 9 m (původně 7m), pro mezinárodní utkání 12,5 m. Okolo hřiště musí být 

volný prostor nejméně 2 m, pro mezinárodní utkání 5m od postranních čar a 8 m za 

koncovými čarami. Dále je do pravidel zahrnuta minimální teplota okolí hřiště na 10°C.  

 

Začínají se pouţívat anténky. Jsou brány jako součást sítě. K síti jsou připevněny ve 

svislé poloze nad postranními čarami ve vzdálenosti 9 m od sebe. Tyto anténky jsou 1m 

80 cm dlouhé a mají průměr asi 10 mm. Umístěny jsou tak, ţe přečnívají 80 cm nad 

horní okraj sítě. Musí být dvoubarevné (nejčastěji červeno-bílé), kontrastní 

s vodorovnými pruhy. Po dobu celé hry musí míč přecházet na pole soupeře mezi 
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anténkami. Dotek míče či hráče anténky je povaţován za chybu. Dotek anténky nebo 

projití míče mimo anténky sledují hlavní (první) rozhodčí a pomocný (druhý) rozhodčí 

kaţdý na své straně.  

 

Míč má být jednobarevný, ve vnitřních prostorech světlý. Při hře se začínají pouţívat 

ţluté a červené karty. Za malou chybu, např. diskusi se soupeřem, obecenstvem nebo 

rozhodčím, pokřikování na hřišti nebo úmyslné zdrţování hry, se uděluje napomenutí – 

ţlutá karta. Pokud se prohřešek opakuje u stejného hráče v průběhu setu ještě jednou, je 

mu udělena důtka – červená karta se záznamem do zápisu o utkání. Pokud se prohřešek 

opakuje, dostává hráč diskvalifikaci do konce setu. Podle svého uváţení můţe první 

rozhodčí za větší provinění vyloučit hráče do konce utkání i bez předchozího 

napomínání.  

 

Není stanoven limit na střídání. Střídající musí být připraven u zapisovatele a ke střídání 

dochází okamţitě po přerušení hry. Pokud hráči při střídání zdrţují, je jejich druţstvu 

započítán vybraný oddechový čas. Pokud uţ není k dispozici, dostává střídající druţstvo 

trestný bod a přichází o výhodu podání, pokud byla na jejich straně. Všechny 

mezinárodní utkání se hrají na tři vítězné sety. V okamţiku podání je hráčům 

podávajícího druţstva zakázáno jakkoli clonit protihráči ve výhledu na podávajícího 

hráče. Dotek bloku se nezapočítává jako úder a druţstvo má tak ještě další tři doteky na 

zahrání míče do pole soupeře. Přešlápnutí střední čáry do pole soupeře je dovoleno, 

pokud je v okamţiku dopadu alespoň část nohy na vlastním hřišti nebo nad střední 

čárou. Je dovoleno blokovat podání. Nově je zaveden limit na provedení podání. Od 

písknutí rozhodčího má hráč na podání 5 sekund. 

 

Pravidla z roku 1984: 

 

V pravidlech z roku 1984 je poprvé přesně popsáno, jak má vypadat povrch hřiště. 

Dovolen je povrch ze dřeva, nebo syntetický. Nově musí mít hřiště jinou barvu neţ 

okolí, čáry musí mít barvu světlou, ne však nutně bílou. Intenzita osvětlení by měla být 

1000-1500 luxů měřených jeden metr nad zemí. Barva sítě musí být černá, ohraničená 
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je bílými páskami. Dresy hráčů mají být označeny čísly od 1 do 15, přednostně však do 

12. Nově můţe být na hřišti během zápasu přítomen asistent trenéra a týmový lékař. 

Jejich místo je na lavičce střídajících. Je striktně hlídáno postavení hráčů při příjmu. 

Hráči přední řady musejí stát před odpovídajícími hráči řady zadní, sledováno je i 

pravo-levé postavení hráčů jedné řady. Všechny mistrovské zápasy na všech úrovních 

výkonnosti se hrají na tři vyhrané sety. Při podání můţe hráč po nadhozu nechat míč 

spadnout, aniţ se ho dotkne. Poté má moţnost druhého podání. Podání se opakuje jen 

jednou. Podrţí-li současně dva soupeři míč nad sítí, je odpískána oboustranná chyba a 

rozehra se opakuje.  Je zakázáno blokovat podání.  

 

Pravidla z roku 1989: 

 

Šíře volné zóny okolo hřiště rozšířena ze dvou metrů na tři. Nově se při nerozhodném 

stavu setů 2:2 hraje tie-break. V tomto rozhodujícím setu je dosaţeno bodu při kaţdé 

rozehře. Vyhrává druţstvo, které jako první dosáhne sedmnáctého bodu. Stav přitom 

nemusí být s rozdílem dvou bodů. Přestávky mezi všemi sety trvají 3 minuty. 

 

Pravidla z roku 1993: 

 

Pro mezinárodní soutěţe musí být volný prostor okolo hřiště 6 m do stran a 8 m dozadu. 

Dresy hráčů musí být očíslovány od 1 po 18. Tie-break není limitován sedmnáctým 

bodem, hraje se aţ do doby, kdy jedno z druţstev získá náskok dvou bodů. Při příjmu se 

míč můţe dotknout různých částí těla hráče, doteky však musí nastat současně. Dotek 

sítě je chybou pouze dojde-li k němu při hraní míčem u sítě, nebo jde-li o úmyslný 

dotek. První podání musí být provedeno do 5 s od písknutí rozhodčího, opakované 

podání pak musí být provedeno v limitu třech sekund. Nově můţe hráč odbít míč 

jakoukoli částí těla nad kolenem včetně kolena. 

 

Pravidla z roku 1997:  

 

Míč můţe být odbit jakoukoli částí těla i nohou. Útočná čára je prodlouţena 

přerušovaně i mimo postranní čáry. Novinkou je zavedení technických oddechových 

časů. Jsou dva v kaţdém setu. První je odpískán, kdyţ jedno z druţstev dosáhne pátého 

bodu, druhý při dosaţení desátého bodu. Technické oddechové časy trvají 60 sekund a 



Strana 27 

jsou vyuţity k úpravě povrchu hřiště, hráči a trenéři se chovají jako při klasickém 

oddechovém čase. V průběhu hry nemusí trenér sedět na lavičce, můţe se pohybovat u 

boční čáry v prostoru před vlastní lavičkou. 

 

Pravidla z roku 2001: 

 

Největší změnou v pravidlech je přechod od hry se ztrátami do 15 bodů v setu ke hře do 

25 bodů beze ztrát. Rozdíl ve skóre musí být nejméně dva body. Tie-break se hraje při 

stavu 2:2 na sety a to do 15 bodů. Rozdíl ve skóre musí být nejméně dva body. S touto 

změnou souvisí i přesunutí technických oddechových časů po osmém a šestnáctém bodě 

v kaţdém setu. Technické oddechové časy trvají 90 s. Další změnou je zavedení 

pravidla o obranném hráči (libero). Libero střídá jakéhokoli hráče v zadní části hřiště, 

po otočení se do přední řady vrátí původní hráč. Ke střídání se nemusí hlásit, míč nesmí 

být při střídání ve hře. Libero můţe nastoupit do hry vícekrát za jakéhokoli hráče. 

Smyslem libera je zlepšení obrany v poli. Můţe se pohybovat po celém hřišti. Libero 

nesmí v předních zónách hřiště nahrávat prsty, nesmí blokovat a účastnit se útoku. 

K soupeřovi můţe přehrát míč pouze spodním odbitím (bagrem). Na podání má hráč 

pouze jeden pokus, opakované podání není povoleno. Doba na podání je prodlouţena na 

8 s. Podání není chybné, pokud se míč dotkne sítě a přeletí prostorem mezi anténkami 

na pole soupeře. 

 

Pravidla z roku 2005: 

 

Je dovoleno kromě jednobarevného, světlého míče pouţívat i míče barevné. Libero 

nesmí být kapitánem a musí mít odlišný dres od ostatních spoluhráčů. V mezinárodních 

utkáních musí mít hráči číselné označení i na pravé nohavici. Byla změněna signalizace 

kartami. Ţlutá karta je napomenutí, červená vyloučení a červená i ţlutá společně 

znamená diskvalifikaci. 

 

Pravidla z roku 2009: 

 

Pro mezinárodní utkání je zavedena trenérská čára. Je to přerušovaná čára vedoucí od 

útočné čáry, aţ po koncovou čáru rovnoběţně s postranní čárou ve vzdálenosti 1,75 m. 
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trenér se musí pohybovat za touto čárou. Dotek sítě v její spodní části není povaţován 

za chybu. Chybou je pouze dotek sítě v oblasti horní pásky. 
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3.4 CHARAKTERISTIKA VOLEJBALU 

Volejbal zaznamenal v posledních letech výrazné změny ve smyslu charakteru a 

pojetí hry. Jeho vývoj jde stále dopředu a s tím souvisí potřeba stále nových změn 

v pravidlech volejbalu. Na ty pak navazují i změny ve vyuţívání nových herních 

systémů a kombinací. Současný volejbal je zaloţen na vynikající technicko-taktické, 

kondiční a psychické připravenosti hráčů. Jen pokud hráči ovládají bez problémů 

všechny tyto stránky, mohou podávat kvalitní výkony v jednotlivých utkáních i 

dlouhodobě v celé sezóně. Ukazuje se, ţe volejbal směřuje k jednoduchému a 

preciznímu provedení všech herních činností a ke kolektivní spolupráci zaměřené na 

splnění jednotné taktiky týmu. 

Volejbal je týmová síťová sportovní hra. Hrají ji dvě druţstva na hřišti 

rozděleném sítí. Účelem hry je poslat míč přes síť do pole soupeře. Druţstvo má právo 

na tři odbití, aby vrátilo míč na polovinu soupeře. Zvítězit v utkání znamená získat více 

setů. Set získá druţstvo tak, ţe získá více bodů neboli vítězných rozeher. Mistrovská 

utkání se hrají na tři vítězné sety.  

Volejbal se jako kaţdá sportovní hra realizuje utkáním, jehoţ výsledek udává 

vztah mezi výkony obou soupeřících druţstev. Tento vztah je vţdy ovlivňován mnoha 

faktory, mezi které patří jednotlivé výkony hráčů, souhra mezi spoluhráči, naplnění 

poţadavků taktiky, celková atmosféra v druţstvu, vnější podmínky a další. Dílčím cílem 

kaţdého druţstva je vítězství v utkání. Dlouhodobým cílem je pak co nejlepší umístění 

v soutěţi. V některých případech je však pravděpodobnost dosaţení cíle vyhrát zápas 

malá, proto bývá cíl někdy nahrazován menšími cíli např. vyhrát jeden set apod. 

Významným charakteristickým rysem hry je udrţení koncentrace pozornosti, 

uplatnění koordinačních schopností a psychických vlastností hráčů. Nutností je 

schopnost správného rozhodování při stále se měnících podmínkách hry. Volejbal svým 

charakterem týmové hry nutí hráče ke spolupráci na společné taktice, zároveň ale 

nepotlačuje hráčskou individualitu. Podporuje hráče k důvěře ve vlastní síly a 

schopnosti. Vede je k odpovědnosti ke kolektivu. 

Z hlediska psychologie sportu řadí Hošek (Psychologie sportu.1989) volejbal 

mezi skupinu sportů heuresticko-kolektivní. Patří sem všechny sportovní kolektivní hry. 
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Cílem těchto sportů je překonávat soupeře pomocí spolupráce kolektivu. Vyţadují 

tvůrčí schopnosti, strategii, taktiku, pozornost hráčů, schopnost předvídat činnosti 

spoluhráčů i protihráčů, spolupráci, herní inteligenci, tvořivost, rychlé a správné 

rozhodování. Z hlediska psychologie je pro dobré výkony volejbalového druţstva velice 

důleţitá psychologická příprava jednotlivců i celého kolektivu. Sportovní druţstvo je 

základní sociální skupinou v oblasti sportovní činnosti. Jeho členové se dobře znají, 

jsou spojeni trvalejšími svazky, stýkají se a komunikují spolu, mají společné cíle, 

vytváří společné normy, závazné pro chování členů, jejich sociální role jsou na sobě 

závislé. Strukturu sportovního druţstva tvoří systém pozic, rolí a vztahů jedinců 

v druţstvu. Pro celkové dobré sociální klima druţstva jsou důleţité faktory jako 

soudrţnost, funkčnost, homogenita, plastičnost, propustnost, polarizace a participace 

druţstva. Velmi důleţitá je také role trenéra jako formálního vůdce druţstva a kapitána 

jako neformálního vůdce. 
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3.5 SYSTEMATIKA VOLEJBALU 

Volejbalové utkání je tvořeno sety a jednotlivé sety jsou tvořeny rozehrami. Rozehra 

představuje časový úsek od podání do přerušení hry. Rozehra se dále dělí na úseky 

rozehry, které se rozlišují podle toho, zda má druţstvo míč ve svém drţení či nikoli na 

plnící převáţně úkoly útočné, a nebo převáţně úkoly obranné. Nejmenší částí rozehry je 

herní situace. Herní situace vznikají působením vnitřních a vnějších činitelů hry. Mezi 

vnitřní činitele řadíme postoj a postavení hráčů, let míče ve vlastním a soupeřově poli, 

počet provedených a ještě moţných odbití míče, kvalitu výkonu a výkonnosti hráčů, 

speciální schopnosti a dovednosti hráčů. Mezi vnější faktory patří důleţitost a stav 

utkání a prostředí, v němţ se hraje. Kaţdá herní situace je řešena týmovými a 

individuálními herními činnostmi - herními kombinacemi a herními činnostmi 

jednotlivce. Pouţití herních činností jednotlivce a herních kombinací je do jisté míry 

ovlivněno i systémem hry druţstva.  

 

Přehled systematiky volejbalu: 

 

  zaměřené převážně na plnění herních úkolů: 

  v útoku v obraně v útoku i obraně 

HERNÍ 
ČINNOSTI 
JEDNOTLIVCE 
 

• podání 
• přihrávka 
• nahrávka 
• útočný úder 

• vybírání míče • blok 

HERNÍ 
KOMBINACE 

• s nahrávačem přední 
řady 
• s nahrávačem zadní 
řady 
• s nahrávkou z vlastního 
pole 
• s přihrávkou k 
útočnému úderu 

• postavení proti 
útočnému úderu 
soupeře 
• postavení při 
vykrývání vlastního 
smečaře 

• vyčkávací postavení 
• postavení při podání 
soupeře 

SYSTÉMY HRY • každý střední vpředu 
nahrávačem 
• se dvěma nahrávači 
• s jedním nahrávačem 

 • bez specializovaných 
hráčů 
• se specializovanými 
hráči 
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3.6 GRAFICKÉ ZNAČENÍ VE VOLEJBALU 

K lepšímu znázornění herních kombinací a systémů bylo zapotřebí vyvinout jednotné 

grafické značení pro zakreslování hráčů a jejich pohybu a pohybu míče v poli. Na 

magnetickou tabulku s nákresem volejbalového hřiště se pak trenérům lépe znázorňuje 

postavení druţstva a schéma herních činností. 

 

Pro lepší prostorovou orientaci se hřiště rozděluje na šest zón, které se pouţívají při 

popisu postavení hráčů a rozeznání směru letu míče. 

 

Schéma hřiště s označením zón: 

 

 
 

Dále se pro lepší popis různých herních situací pouţívají jednotné grafické symboly. 

Symboly pouţívané ve volejbalu se v různých publikacích liší. Pro svoji diplomovou 

práci jsem si vybrala značení, které se pouţívá v České republice podle Buchtla (Teorie 

a didaktika volejbalu.2005).  
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Grafické značení používané v České republice: 
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3.7 HERNÍ KOMBINACE VE VOLEJBALU 

Herní kombinace jsou ve volejbalu velice důleţité z hlediska technicko-taktické stránky 

hry. Jejich základem je spolupráce dvou a více spoluhráčů při řešení nastalé herní 

situace. Volejbalové utkání je sloţeno z mnoha herních kombinací, které na sebe 

plynule navazují, nebo se i překrývají. Kaţdá herní kombinace má svůj specifický 

charakter a taktický cíl.  

 

Různí autoři definují ve svých publikacích herní kombinaci odlišně. Choutka, Dobrý a 

Rovný definují herní kombinaci jako záměrnou spolupráci dvou i více hráčů, kteří 

uskutečňují společný taktický záměr. (Sportovní hry.1966) Oldřich Kaplan definuje 

herní kombinaci jako spolupráci dvou nebo více hráčů v určitém prostoru hřiště a při 

určité rychlosti provedení, která uskutečňuje společný taktický záměr. (Volejbal.1999) 

Nejnovější definice, kterou zde uvádím, je od Jaroslava Buchtla: ,,Herní kombinace je 

cílevědomá, prostorově i časově sladěná spolupráce dvou nebo více hráčů, kteří 

uskutečňují společný herní zájem.“ (Teorie a didaktika volejbalu.2005) 

 

Herní kombinace ve volejbalu dělíme na herní kombinace plnící převáţně úkoly útoku, 

kombinace plnící úkoly obrany i útoku a kombinace plnící převáţně úkoly obrany. Ty 

se poté dále dělí. Rozdělení herních kombinací uvádím podle Buchtla. (teorie a 

didaktika volejbalu.2005) 
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3.7.1 HERNÍ KOMBINACE PLNÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ÚKOLY ÚTOKU 

Herní kombinace plnící převáţně úkoly útoku dělíme podle způsobu zakončení 

útočného úderu na herní kombinace bez signálu a herní kombinace se signálem. 

 

1. kombinace bez signálu 

Herní kombinace bez signálu z normální nahrávky začínají přihrávkou nebo příjmem 

podání, pokračují středně vysokou či vysokou nahrávkou a jsou zakončeny útokem do 

pole soupeře. Nevýhodou těchto kombinací je jejich délka. Při průběhu kombinace má 

soupeř dostatek času zformovat svoji obranu jak u sítě, tak i v poli. Výhodou těchto 

kombinací jsou menší nároky na přesnost provedení jak příjmu, tak následné nahrávky. 

Proto tyto kombinace pouţívají ve větší míře druţstva niţší výkonnosti. Druţstva vyšší 

úrovně pouţívají tyto kombinace zejména v případě špatného příjmu, kdy není 

přihrávka příliš kvalitní a nahrávač nemá čas zaloţit útok se signálem.  

Herní kombinace bez signálu dále dělíme na: 

a) Kombinace s nahrávačem u sítě 

b) Kombinace s vbíhajícím nahrávačem 

c) Kombinace po nahrávce z pole 

d) Kombinace po přihrávce  
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ad a) Kombinace s nahrávačem u sítě jsou realizovány tehdy, pokud je nahrávač 

hráčem přední řady. Útok pak můţe být veden po nahrávce rovnoběţně nebo mírně 

směřující od sítě či k síti s nahrávačem v zóně 3 a 2. Tento útok se pouţívá při dobrém 

příjmu, kdy se nahrávač nemusí pohybovat ze svého postu. 

 
Další moţností je útok po nahrávce směřující od sítě do prostoru kolem útočné čáry 

s nahrávačem v zóně 3 a 2. Tento útok se pouţívá k posílení útoku hráčem zadní řady. 

 
Útok po nahrávce směřující od útočné čáry k síti se pouţívá při nedotaţeném příjmu, 

kdy musí nahrávač ze svého postu aţ k útočné čáře a nahrává dlouhou vysokou 

nahrávku k síti. 

 
ad b) Kombinace s vbíhajícím nahrávačem se pouţívají z toho důvodu, ţe umoţňují 

zapojit do útoku všechny hráče přední řady. Vbíhajícím nahrávačem je nejčastěji hráč 
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ze zadní zóny 1 nebo 6. Méně časté je pak postavení, kdy nahrávač vybíhá ze zóny 5. 

To platí pro druţstva niţší výkonnosti. U vrcholových druţstev, která hrají systém 5+1 

s jedním centrálním nahrávačem, vbíhá nahrávač ze všech zadních i předních zón. 

 
 

Kombinace bez signálu s vbíhajícím nahrávačem nekladou příliš velké nároky na 

přesnost přihrávky, musí být však dosti vysoká na to, aby se nahrávač stihl přemístit na 

místo, ze kterého nahrává.  

 

ad c) Kombinace po nahrávce z pole jsou takové kombinace, kdy nahrávač nebo jiný 

hráč nahrává z pole za útočnou čárou. Tyto kombinace se pouţívají, pokud není 

přihrávka přesná a míč nedopadá do útočného pásma. Nahrávač nebo kterýkoli jiný hráč 

se musí přemístit pod přihrávku a provézt vysokou nahrávku k síti. Pro přesné 

zakončení kombinace je nejlepší, kdyţ nahrávka směřuje úhlopříčně buď z pravé 

poloviny hřiště, nebo ze středu. 

 
První varianta je vhodnější pro týmy na niţší výkonnostní úrovni, protoţe nahrávka 

směřuje k útočícímu hráči zprava a zpracování je tak pro praváky jednodušší. V případě, 
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kdy nahrávka směřuje k útočníkovi zleva, musí hráč smečovat přes ruku a to je 

technicky obtíţnější. Nejtěţší je útok z přihrávky, která směřuje k hráči zprava nebo 

zleva kolmo k síti. Tímto způsobem mohou realizovat zakončení pouze technicky 

vyspělí hráči. 

 
 

Výskyt kombinací po nahrávce z pole je velmi častý, protoţe v průměru 30-40% 

přihrávek není přesně umístěno. U začátečnických týmů je toto procento nepovedených 

přihrávek ještě mnohem vyšší, naopak u vrcholových druţstev se toto procento 

pohybuje okolo 15%. Důvodem lepších přihrávek je jednak technická vyspělost hráčů, 

ale i specializace hráčů na příjem, zejména post libera jako hráče specializovaného na 

obranu v poli.  

 

ad d) Kombinace po přihrávce se pouţívá v situaci, kdy přihrávka letí vyšším obloukem 

a má delší dráhu letu. Míč dopadá do prstů nahrávače, ten naznačí nahrávku, ale 

nečekaně zalije míč do nepokryté části pole soupeře. Tuto činnost ovládají jen zkušení 

nahrávači, proto v niţších soutěţích není příliš často pouţívaná. Její úspěšnost je přitom 

velice vysoká okolo 90-95%.  
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V minulosti se tento druh kombinace pouţíval úmyslně jako útok na druhý úder. Hráč, 

který přijímá míč, nahraje vysokým obloukem k síti a smečař útočí. Je tak vynechána 

fáze nahrávky a tím bylo očekáváno, ţe se soupeř nestihne na rychlý protiútok připravit. 

Vývoj však ukázal, ţe pro blokaře protihráče není problém se na útok připravit, proto se 

od této herní kombinace postupně upustilo. V současném volejbalu se tato kombinace 

pouţívá v menším mnoţství pouze ve dvojklovém volejbalu (debly) a v beach 

volejbalu. 
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2. herní kombinace na signál 

Herní kombinace na signál se vyznačují přesně domluveným druhem přihrávky 

jednomu či více hráčům na předem daný signál. Ten nejčastěji ukáţe nahrávač hráčům 

prsty za zády, tak aby ho neviděli protihráči. Toto domlouvání probíhá před začátkem 

rozehry, zejména pokud dané druţstvo přijímá. V těchto kombinacích je velice důleţitá 

spolupráce mezi hráči přední i zadní řady, která vede k utajení místa útočného úderu a 

znemoţňuje soupeři seskupit účinnou obranu na síti. Tento úder je pak veden často 

pouze proti jednobloku nebo i bez bloku, coţ velmi zvyšuje úspěšnost takto zahraných 

kombinací. Herní kombinace na signál se realizují po nahrávce nahrávače přadní i zadní 

řady. 

 

Podle toho, kolik hráčů se na kombinaci se signálem podílí, rozlišujeme signály 

jednoduché a sloţité. Na jednoduchém signálu spolupracuje nahrávač s jedním hráčem. 

Při sloţitých signálech s nahrávačem spolupracuje aţ pět hráčů. Nejčastěji nahrávač 

spolupracuje se dvěma nebo třemi hráči, pokud je hráčem přední řady a se čtyřmi, 

pokud je hráčem zadní řady. S nahrávačem na signálu většinou kromě předních hráčů 

spolupracuje jeden hráč zadní řady, často to bývá univerzál (diagonální hráč v postavení 

proti nahrávači). 

 

Jednoduché signály 

 

Jednoduché signály začínají dobrou přihrávkou, kterou v ideálním případě dostává 

nahrávač do rukou ve chvíli, kdy je ve výskoku. Poté nahrává smluvenou nahrávku a 

další hráč smečuje. Přesto, ţe s nahrávačem na signálu spolupracuje pouze jeden hráč, 

bývá účinnost této kombinace vysoká. Výkonnostně vyspělá druţstva jednoduché 

signály příliš nepouţívají, častěji jsou uplatňovány ve druţstvech střední výkonnosti či 

u druţstev mládeţnických. Mezi jednoduché signály patří:  

a) Útok z krátké rychlé nahrávky nad sebe či mírně před sebe (rychlík). 

b) Útok z polovysoké nahrávky 1-2,5 m před nahrávačem. 

c) Útok z rychlejší polovysoké nahrávky (zpoţděný či zastavený rychlík). 
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d) Útok z polovysoké nahrávky s odskokem. 

e) Útok z krátké vystřelené nahrávky 1,5 m před nahrávačem. 

f) Útok ze zkrácené vystřelené nahrávky 4-5 m před nahrávačem. 

g) Útok z dlouhé vystřelené nahrávky 9 a více metrů. 

h) Útok z krátké rychlé nahrávky nad sebe či mírně za sebe nad hlavu (rychlík za 

hlavu). 

i) Útok z kratší vystřelené nahrávky 1,5 m za sebe. 

j) Útok z polovysoké nahrávky 1-2,5 m za sebe. 

k) Útok z delší vystřelené nahrávky za sebe aţ k anténce, 3 i více metrů. 

Nahrávky, ze kterých se smeče realizují, mohou být buď rovnoběţné se sítí nebo mírně 

či více šikmo od ní. Někdy se také vyskytují nahrávky kolmo od sítě, které se vyuţívají 

zejména u sloţitých signálů. Pro nahrávky do kombinací uţívá dohodnuté číselné 

označení pěti nahrávek: 

 1. Rychlík před nahrávačem  

 2. Polovysoká nahrávka za sebe 

 3. Rychlík za nahrávačem 

 4. Krátká nastřelená nahrávka 

 5. Krátká nastřelená nahrávka kolmo od sítě 

 6. Dlouhá nastřelená nahrávka před nahrávače 

 

Kromě tohoto označení, které znají všichni hráči na vyšších úrovních, si druţstva 

vymýšlejí vlastní označení, podle svých vlastních potřeb.  

V následujících schématech přihrávek předpokládáme, ţe nahrávač je otočen čelem 

k levému sloupku sítě a je hráčem zadní řady. 
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a, h) Útok z rychlé nahrávky před sebe nebo za sebe zakončený rychlíkem se 

pouţívá po přesné přihrávce, kterou nahrávač dostává do rukou ve výskoku. 

Nahrává míč prudce pod ruku smečaře. Smečař míč zasahuje při jeho letu vzhůru, 

proto se musí ke smeči odráţet uţ před dopadem míče do rukou nahrávače. 

Nahrávka nesmí být příliš nízká, aby nemusel smečař provádět úder se skrčenou 

rukou. Správně provedený rychlík ve větší výšce nad sítí se velmi špatně blokuje a 

jeho úspěšnost je proto vysoká. 

  
 

b, j) Útok z polovysoké nahrávky před sebe nebo za sebe se pouţívá nejčastěji v 

 mládeţnických druţstvech a ve druţstvech s niţší výkonností. Nahrávka je vysoká 

1-1,5 m nad sítí a směřuje rovnoběţně se sítí. Vrcholoví hráči pouţívají nahrávku, 

která směřuje šikmo od sítě. Mohou tak smečovat i hráči zadní řady. 

 

c) Útok z polovysoké nahrávky (zpoţděný rychlík) pouţívají více druţstva na vyšší 

úrovni výkonnosti. Nahrávač a hráč těsně u nahrávače naznačí přihrávku a útok na 

rychlík, ale v poslední chvíli útok zbrzdí tak, ţe soupeřův blokař vyskočí předčasně 

a ve chvíli, kdy je míč smečován uţ padá dolů. Výrazně se tak sniţuje úspěšnost 

bloku soupeře. Je však nutné vše dobře načasovat, aby se blokař nestihl opakovaně 

odrazit. 

 

d) Útok z polovysoké nahrávky s odskokem opět pouţívají spíše vrcholová 

druţstva. Útok spočívá v náznaku, ţe bude proveden rychlík, hráč se ale v poslední 
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chvíli odráţí šikmo vzad, dopadá a znovu se odráţí. Nahrávač mu nahraje 

polovysokou nahrávku šikmo od sítě a hráč z ní smečuje. Překvapivost tohoto 

signálu spočívá v tom, ţe ve chvíli, kdy smečař provádí úder, je uţ soupeřův blokař 

na zemi. Hráč tak většinou smečuje úplně bez bloků.  

 

e, f, g) Útok z vystřelené nahrávky kratší, zkrácené a dlouhé před sebe a za sebe je 

hojně vyuţíván u většiny druţstev střední a vyšší výkonnosti. Tento útok je 

charakteristický tím, ţe míč při nahrávce letí vyšší rychlostí a má stoupavou 

tendenci. Je proto těţké na smeč z této nahrávky dobře postavit blok. Jednak je 

potřeba umět předvídat průběh herní situace a mít dobrou techniku přesunu bloku 

z jednoho místa na druhé.  

 

 

Složité signály: 

 

Sloţité signály jsou nejčastěji zaloţeny na spolupráci nahrávače a dvou nebo tří dalších 

hráčů. K úspěšnému provedení signálu je důleţité správné výchozí postavení hráčů a 

určení odpovídajícího druhu nahrávky. Před podáním nahrávač dvěma nebo i třem 

hráčům ukáţe prsty za zády, aby signál nemohli rozluštit protihráči, na jakou nahrávku 

se mají připravit. Po přihrávce pak nahrávač zvolí jednoho z nich a tomu nahraje 

smluveným způsobem. Nahrávač tak můţe vymýšlet různé varianty signálů. Cílem je 

to, aby se protihráč nemohl na útok připravit, protoţe při střídání různých signálů 

nedokáţe odhadnout, jak bude rozehra probíhat. 

 

Sloţité signály s nahrávačem nabíhajícím ze zadní řady mohou probíhat třemi 

základními způsoby: bez kříţení smečařů, s kříţením smečařů, v tandemu smečařů (dva 

smečaři za sebou). 

 

Signály bez křížení smečařů: 

 

1) Útok z rychlé nahrávky za(3) nebo před(1) nahrávače pro smečaře v zónách 3 a 

2 a dlouhá nebo zkrácená vystřelená nahrávka(6) pro smečaře v zóně 4. 
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2) Útok z krátké nastřelené nahrávky před nahrávače(4) polovysoká nahrávka za 

sebe(2) pro smečaře v zónách 3 a 2 a dlouhá nebo zkrácená vystřelená 

nahrávka(6) pro smečaře v zóně 4. 

 
 

3) Útok z rychlé nahrávky za nahrávače(3) nebo polovysoké nahrávky za 

nahrávače(2) pro smečaře v zónách 3 a 2 a dlouhá nebo zkrácená vystřelená 

nahrávka(6) pro smečaře v zóně 4. 
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4) Útok z rychlé nahrávky před nahrávače(3) a z krátké nastřelené nahrávky před 

nahrávače(4) pro smečaře v zónách 3 a 2 a dlouhá nebo zkrácená vystřelená 

nahrávka(6) pro smečaře v zóně 4. 

 
 

Signály s kříţením smečařů: 

 

1) Dráhy smečařů se kříţí před nahrávačem. Nejčastější jsou dvě varianty: 

a) Pravý smečař smečuje v zóně 3 z krátké nastřelené nahrávky(4), střední smečař 

smečuje z rychlíku před nahrávače(1) a levý smečař z dlouhé nastřelené 

nahrávky(6). 

 
 

b) Levý smečař smečuje v zóně 3 z rychlíku(1), střední smečař také v zóně 3 

z krátké nastřelené nahrávky(4) a pravý smečař v zóně 2 z polovysoké nahrávky 

za nahrávače(2). 
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2) Dráhy smečařů se kříţí na úrovni nahrávače. Nejčastější jsou dvě varianty: 

a) Pravý smečař smečuje v zóně 3 z rychlíku(1), střední smečař v zóně 2 

z polovysoké nahrávky za nahrávače(2) a levý smečař v zóně 4 z vystřelené 

nahrávky před sebe(6). 

 
 

b) Pravý smečař smečuje v zóně 3 z krátké nastřelené nahrávky(4), střední smečař 

smečuje v zóně 2 z rychlíku za hlavu(3) a levý smečař v zóně 4 z dlouhé 

nastřelené nahrávky(6). 

 
 

3) Dráhy smečařů se kříţí za nahrávačem. V tomto případě je nejčastější variantou 

ta, kdy: Pravý smečař smečuje v zóně 3 z krátké nastřelené nahrávky(4), střední 
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smečař v zóně 2 z rychlíku za nahrávače a levý smečař v zóně 4 z dlouhé 

nastřelené nahrávky před nahrávače(6).  

  
Signály v tandemu smečařů: 

1) Signály se smečaři v tandemu lze provádět například se smečaři ze zón 2 a3. 

S těmito smečaři existují při tomto druhu signálu čtyři varianty provedení: 

a) Střední smečař smečuje ze zóny 3 z rychlíku(1) a pravý smečař smečuje ze zóny 

3 z krátké nastřelené nahrávky kolmo od sítě(5).  

  
b) Střední smečař smečuje ze zóny 2 z rychlíku za nahrávače(3) a pravý smečař 

smečuje ze zóny 3 z krátké nastřelené nahrávky kolmo od sítě(5).  

 
 

c) Střední smečař smečuje ze zóny 2 z krátké nastřelené nahrávky kolmo od sítě(5) 

a pravý smečař smečuje ze zóny 3 z rychlíku za nahrávače(3). 
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d) Střední smečař smečuje ze zóny 3 z krátké nastřelené nahrávky kolmo od sítě(5) 

a pravý smečař smečuje ze zóny 3 z rychlíku (1). 

 
Sloţité signály s nahrávačem přední řady jsou vhodné zejména k vyuţití útočení hráčů 

zadní řady. 

 

 Nejčastěji se vyskytují tři kombinace: 

1) Střední přední smečař útočí z rychlíku(1), levý přední smečař z krátké nastřelené 

nahrávky(4) a zadní smečař útočí ze zóny 1 z rychlíku za nahrávače, nahrávka 

míří šikmo od sítě(3). 

 
 

2) Střední přední smečař útočí z rychlíku(1), levý přední smečař z dlouhé 

nastřelené nahrávky(6) a zadní smečař ze zóny 5 nebo 6 útočí z rychlíku, 

nahrávka míří šikmo od sítě(3). 
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3) Střední přední smečař útočí z krátké nastřelené nahrávky(4), levý přední smečař 

útočí ze zkrácené nahrávky do tandemu šikmo od sítě a zadní smečař ze zóny 1 

útočí ze zrychlené nahrávka šikmo od sítě(3). 
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3.7.2 HERNÍ KOMBINACE PLNÍCÍ ÚKOLY OBRANY I ÚTOKU 

 

Herní kombinace plnící úlohy obranně-útočné mají za cíl co nejvíce eliminovat 

úspěšnost útoku soupeře, zároveň ale musí vytvořit podmínky pro zaloţení útoku 

vlastního. Úkolem těchto kombinací je přesný příjem a celková příprava útoku. Důleţité 

je funkční postavení hráčů na příjmu vzhledem k jejich specializaci ve druţstvu. 

Jednotlivé druhy kombinací se rozlišují podle počtu a rozestavení hráčů na příjmu 

podání. Tato postavení dělíme na čtyři základní druhy. 

 

1) Postavení, kdy se příjmu podání účastní pět hráčů, značíme 5-1. Rozeznáváme 

dvě základní rozestavení přijímajících hráčů: 

a) Rozestavení hráčů ve tvaru písmena W se nejčastěji pouţívá pokud soupeř 

podává spodním podáním, které má menší razanci, ale je přesněji umísťováno 

do všech zón hřiště. Postavení hráčů přední a zadní řady se mění podle toho, ve 

které zóně se nachází nahrávač. Je tedy šest základních variant.  
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b) Rozestavení hráčů téměř do jedné řady se pouţívá při prudkém vrchním, nebo 

smečovaném podání. Opět rozeznáváme šest variant podle pozice nahrávače. 

 

 

 
 

2) Postavení, kdy se příjmu podání účastní čtyři hráči, značíme 4-2. Příjmu podání 

se společně s nahrávačem neúčastní ještě jeden z hráčů přední nebo zadní řady. 

Rozeznáváme šest základních postavení podle pozice nahrávače. Přijímající 

hráči jsou většinou rozestaveni do půlkruhu. V případě, ţe je podání prudší, se 

hráči vyrovnávají do přímky a pokud je podání dlouhé, celá čtveřice se posouvá 
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více dozadu. Tyto varianty rozestavení hráčů na příjmu pouţívají druţstva na 

vyšší výkonnostní úrovni, protoţe vyţadují zvládnutí příjmu pouze ve čtyřech 

hráčích. Výhodou tohoto postavení je, ţe smečař, který není na příjmu, se můţe 

rychleji připravit na útok a dají se tak hrát rychlejší útočné herní kombinace. 

 

 

 
 

3) Postavení, kdy se příjmu podání účastní pouze tři hráči, značíme 3-3. Příjmu 

podání se společně s nahrávačem neúčastní ještě dva hráči přední nebo zadní 

řady. Tuto variantu postavení vyuţívají zejména vrcholová druţstva, která mají 

pro příjem specialistu – libero. Společně s liberem přijímají podání ještě dva 

hráči, obvykle zadní řady. Pro tuto variantu postavení při příjmu podání je 

mnoho různých variant podle postavení nahrávače a libera. Téměř kaţdé 

vrcholové druţstvo má svoje specifické odlišnosti v postavení. Pro kaţdé ze 

šesti postavení nahrávače proto uvedu pouze jedno, nejčastěji pouţívané 

postavení. 
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4) Postavení, kdy se příjmu podání účastní pouze dva hráči, značíme 2-4. Pouţívají 

ho pouze vrcholová druţstva. Příjem podání ve dvou hráčích vyţaduje velmi 

vysokou technickou vyspělost hráčů. Příjmu podání se společně s liberem 

účastní ještě jeden hráč, nejčastěji to bývá smečař zadní řady. Stejně jako 

v předchozích variantách má téměř kaţdé vrcholové druţstvo svoje specifické 

odlišnosti v postavení. Pro kaţdé ze šesti postavení nahrávače proto opět uvádím 

pouze jedno, nejčastěji pouţívané postavení. 

 

 



Strana 54 
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3.7.3 HERNÍ KOMBINACE PLNÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ÚKOLY OBRANY 

 

Herní kombinace plnící převáţně úkoly obrany mají za cíl rozmístění hráčů na síti i 

v poli tak, aby se mohli co nejlépe bránit při útoku soupeře a také vykrývat pole při 

útoku vlastního smečaře. 

 

1) Postavení proti útočnému úderu soupeře je jedno z nejdůleţitějších obranných 

postavení. Jeho cílem je co nejlepší úspěšnost obrany na síti pomocí blokování a 

také obrany v poli. Hráči se rozmísťují do obranných řad v poli a seskupují se do 

bloků v závislosti na nastalé herní situaci. Úspěšnost těchto obranných herních 

kombinací spočívá ve vzájemné spolupráci hráčů přední i zadní řady. Postavení 

hráčů v poli je určováno zejména postavením bloků. Podle toho, zda hráči 

blokují jednoblokem, dvojblokem či trojblokem, zakrývají určitou část hřiště, do 

které nemůţe dopadnout prudký, těţce zpracovatelný míč. Zadní hráči tak mají 

snadnější úlohu, musí svým postavením pokrýt pouze zbývající část hřiště. 

Podle počtu blokujících hráčů rozeznáváme kombinace bez bloku, 

s jednoblokem, s dvojblokem a trojblokem. Pouţití jednotlivých kombinací 

závisí především na způsobu hry soupeře a na herní vyspělosti druţstva. 

Nejčastější je pouţívání kombinací s dvojblokem asi v 64%, kombinace 

s jednoblokem se vyskytují asi v 22% případů. 

a) Kombinace bez bloku se nejčastěji vyskytují u druţstev niţší výkonnosti. U 

vrcholových druţstev jsou obranné kombinace bez bloku spíše výjimečné. Stává 

se tak v případech, kdy se proti rychlé útočné kombinaci soupeře nestihli hráči 

na blok připravit, dále při míči ,,zadarmo“- soupeř odbíjí míč bagrem nebo prsty 

většinou ze zadní části hřiště po ne příliš dobře rozehrané útočné kombinaci. 

Hráči se snaţí rozmístěním v poli vytvořit co nejlepší podmínky pro co nejlepší 

příjem a následnou úspěšnou útočnou herní kombinaci. Postavení hráčů při 

kombinacích bez bloků je podobné jako při příjmu podání soupeře a odvíjí se od 

toho, jakým způsobem bude bránící druţstvo následně útočit. Nejčastější je 

postavení 5-1 nebo 4-2 uvedené výše v herních kombinacích plnících úkoly 

obrany i útoku.  

b) Kombinace s jednoblokem jsou nejčastější kombinace pouţívané u druţstev 

niţší výkonnosti, protoţe sestavení kvalitního dvojbloku nebo trojbloku je pro 

méně technicky vybavené hráče obtíţné. U vrcholových druţstev se tyto 

kombinace pouţívají zejména jako nouzové řešení, pokud hráči nestihli sestavit 

dvojblok či trojblok na zrychlený útok soupeře. Při kombinaci s jednoblokem 

blokuje hráč v příslušné zóně a ostatní dva přední hráči se odtahují od sítě, aby 

mohli přijímat zkrácené míče. Podle toho, ze které zóny soupeř smečuje, 

rozlišujeme tři obranné kombinace s jednoblokem. 
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c) Kombinace s dvojblokem se pouţívají zejména pro obranu útoku vedeného 

z normální vysoké nahrávky. Dvojblok se nejčastěji seskupuje v krajních částech 

sítě, ve středu sítě se pouţívá pro obranu útoku na signál, který není zahrán tak 

rychle, aby se tam blokaři nestihli přesunout. Dvojblok zakrývá část hřiště, 

nejčastěji diagonálu a lajnu, kam míří nejprudší smeče. Rozeznáváme dvě 

varianty kombinací s dvojblokem podle způsobu vykrývání prostoru za blokem. 

Vykrývání se buď stabilně věnuje jeden hráč, nebo se hraje bez stabilního hráče 

vykrývajícího prostor za blokem. Stabilnímu vykrývání prostoru za blokem se 

můţe věnovat zadní střední hráč. Výhodou této kombinace je dobré vykrytí 

prostoru za blokem. Nevýhodou je málo vykrytá střední část pole v těsné 

blízkosti sítě a v oblasti před zadní čarou. U vrcholových druţstev se tento 

způsob vykrývání nepouţívá příliš často, ale u druţstev na niţší výkonnostní 

úrovni je oblíbený.  

  
Další moţností je vykrývání zadním krajním hráčem, který je v postavení za 

dvojblokem. Dvojblok musí zakrýt prostor lajny, protoţe pokud hráč vykrývá za 

blokem, nemůţe přijímat prudké údery v jeho směru. Při této kombinaci není 

dobře vykryta lajna, prostor v zadním diagonálním rohu a zóna 2 a 3 v těsné 

blízkosti sítě.   



Strana 57 

 
Poslední moţností je vykrývání neblokujícím hráčem přední řady. Výhodou 

tohoto postavení je dobré vykrytí zadní části hřiště, méně vykryta je oblast u sítě 

odkud se pohybuje hráč vykrývající prostor za blokem.  

 
Varianta bez stabilního vykrývání prostoru za blokařem je zaloţena na tom, ţe 

ne v kaţdé situaci nabíhá hráč za blok. Krajní zadní hráč, na jehoţ straně se 

blokuje, musí správně odhadnout útočný úmysl protihráče a podle toho se 

rozhodne, zda zůstane v postavení pro vybírání prudkého útoku, či zaběhne za 

bloky. Výhodou tohoto postavení je dobré vykrytí prudkého útoku. Nevýhodou 

je málo vykrytý střed hřiště. Pokud zadní hráč na straně bloku vyběhne příliš 

brzy za blok, odkryje zcela zadní roh hřiště. Toto postavení klade velké nároky 

na rychlou orientaci a předvídavost, je hojně vyuţíváno ve vrcholových 

druţstvech. 

 
d) Kombinace s trojblokem se u méně výkonnostně vyspělých druţstev vůbec 

nevyskytují, nebo jen velmi výjimečně. Sestavení kvalitního trojbloku vyţaduje 

dobrou technickou připravenost hráčů a sehranost se spoluhráči. U vrcholových 

druţstev můţeme tuto kombinaci vidět, ale není tak častá jako kombinace 
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s jednoblokem a dvojblokem. Trojblok se pouţívá zejména proti vynikajícím 

smečařům, jejichţ útok jde v poli jen velmi obtíţně vybrat. Trojblok představuje 

dobrou obranu na síti, ostatní tři hráči v poli však nemohou zbývající velkou část 

pole vykrýt. Pokud soupeř vede útok střední částí sítě a je postaven trojblok, 

jsou dvě základní postavení zbývajících hráčů v poli. 

 
Pokud je útok soupeře veden krajní částí sítě, zabíhá za blok nejčastěji zadní 

střední hráč. 

 
 

2) Postavení při vykrytí vlastního smečaře je druhá varianta herních kombinací 

plnících převáţně úkoly obrany. Úkolem tohoto postavení je rozmístit hráče 

v poli tak, aby mohli vybrat míč mířící do pole od bloku soupeře a zahájit útok. 

Nejlépe musí být vykryt prostor v okolí smečaře, kam nejčastěji odraţené míče 

dopadají. Prostor v okolí smečaře je vykrýván nejčastěji vykrýván dvěma, třemi, 

nebo čtyřmi hráči. 

a) Vykrývání dvěma hráči je poměrně častá varianta na všech výkonnostních 

úrovních. Prostor okolo smečaře vykrývá nejčastěji nahrávač a některý z hráčů 

zadní řady. Nejčastěji to bývá zadní hráč na straně bloku. Nahrávač nabíhá do 

prostoru ke smečaři ze všech postavení. Většinou se po rozehrání pohybuje 

v prostoru mezi zónami 2 a 3 odkud nahrává.  
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b) Nejčastější variantou vykrývání třemi hráči je varianta, kdy prostor u smečaře 

vykrývají nahrávač, zadní hráč na straně bloku a jeden z hráčů přední řady. 

 
c) Vykrývání čtyřmi hráči se vyskytuje jen velmi zřídka, protoţe není výhodné při 

odraţení míče do zadní části hřiště, kde zbyl pouze jeden hráč. Smečaře při této 

kombinaci vykrývají všichni hráči kromě středního hráče zadní řady. 

 
 

 

Kaţdé druţstvo si herní kombinace upravuje podle svých moţností a potřeb. Záleţí na 

jeho výkonnosti, taktické a technické připravenosti, hráčskému sloţení druţstva. Bylo 

by překvapující, kdyby stejné kombinace pouţívalo druţstvo na okresní úrovni a 

vrcholové extraligové druţstvo.  
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3.8 SYSTÉMY HRY 

 

Herní systémy udávají základní rozestavení hráčů v poli. Ve volejbalu plní herní 

systémy současně úkoly útoku i obrany.  Jsou charakterizovány sloţením druţstva podle 

specializace hráčů. Jaroslav Buchtel definuje herní systémy takto: ,, Systém hry 

druţstva představuje organizaci individuálních a skupinových činností zaměřenou na 

plnění úkolů útoku nebo obrany v průběhu utkání.“ (Teorie a didaktika volejbalu.2005)  

Herní systémy můţeme rozdělit na systémy bez specializací hráčů a se specializacemi 

hráčů.  

 

1) Systém bez specializace funkcí hráčů je nejjednodušším systémem a pouţívají 

ho všechna začátečnická druţstva, druţstva ve školní tělesné výchově a dále se 

hojně pouţívá v rekreačním volejbalu. Jedná se o systém ,,Kaţdý střední hráč 

v zóně 3 nahrávačem“. V tomto systému nahrává vţdy hráč v zóně 3 středně 

vysokou nebo vysokou nahrávkou do krajních částí sítě.  

2) Systémy se specializacemi funkcí hráčů jsou systémy, kde má kaţdý hráč určenu 

svoji specifickou funkci. Systémy rozlišujeme podle počtu nahrávačů na systém 

se třemi, dvěma a jedním nahrávačem. 

a) Systém se třemi nahrávači se v dnešním volejbalu uţ nevyskytuje. Druţstvo je 

sloţeno ze tří nahrávačů a tří smečařů. Kaţdý ze tří smečařů má svého 

nahrávače, který je v postavení před ním.  

b) Systém se dvěma nahrávači je pouţíván druţstvy s nízkou aţ střední výkonností, 

nebo na rekreační úrovni. Jsou to především druţstva juniorská a také druţstva 

hrající okresní či krajské soutěţe. Na krajské úrovni však uţ převaţuje více 

systém s jedním nahrávačem. Druţstvo je sloţeno ze dvou nahrávačů, dvou 

smečařů a dvou blokařů. Nahrávači jsou v postavení tak, aby vţdy jeden z nich 

byl v zadní řadě a druhý v přední řadě. Jsou dvě moţnosti vyuţití nahrávačů. 

Buď nahrává vţdy nahrávač přední řady a má na výběr nahrát přednímu smečaři 

nebo blokaři. Nevýhodou tohoto systému je to, ţe na síti útočí pouze dva hráči. 

Vyuţívají ho zejména druţstva na rekreační úrovni. Druhou moţností je to, ţe 

vţdy nahrává nahrávač zadní řady a přední nahrávač si odstupuje a útočí 

společně s předním smečařem a blokařem. Smečaři mají zejména zakončovat 

útočné kombinace z vysokých či vyšších nahrávek. Musí však ovládat i útok 

z dlouhé či zkrácené vystřelené nahrávky. Pozice smečaře u sítě je většinou 

v zóně 4. Dále se účastní blokování útoku soupeře ze zóny 2 i dalších kombinací 

na signál, které směřují od soupeře ze zón 2 a3. Smečaři specialisté jsou 

nejčastěji hráči výrazně vysokých postav v rozmezí od 190 do205 cm. Menší 

hráči musí výškovou převahu soupeřů kompenzovat výbornými odrazovými 
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schopnostmi dolních končetin, které jim umoţňují dosáhnout srovnatelného 

dosahu ve výskoku s ostatním i hráči. Vrcholoví smečaři dosahují ve výskoku 

výšek aţ k 370 cm, smečařky k 320 cm. Při hře vzadu hrají smečaři převáţně 

v zónách 5 a 6. Spolu s liberem patří ke hráčům, kteří se ve větší míře účastní 

příjmu.  

Blokaři jsou specialisté, kteří se v přední části hřiště pohybují v zóně 3. Jejich 

hlavním úkolem je blokovat útoky soupeře zejména ze zóny 3 a 4, ale společně 

se smečařem blokuje i v levé části sítě. Smečuje středem sítě z různých 

nahrávek, zakončuje útočné kombinace na signál. Jeho činnost na síti klade 

vysoké nároky na reakční a lokomoční rychlost při přesunech bloku proti útoku 

soupeře. Blokování také vyţaduje dosti vysokou úroveň předvídavosti místa 

zakončení útoku soupeře. V zadní části hřiště bývá blokař často střídán liberem, 

který dokáţe lépe plnit poţadavky obrany v poli. Do hry se blokař vrací aţ 

v okamţiku, kdy se přesouvá do předních zón k síti.  

Schéma základního postavení systému se dvěma nahrávači: 

 
c) Systém s jedním specializovaným nahrávačem je nejvíce pouţívaným systémem 

na vrcholové úrovni. Pouţívá ho většina vrcholových druţstev muţů i ţen. Jeho 

výhodou je především moţnost dokonalé souhry nahrávače a útočících hráčů. 

Tím, ţe jsou důsledně dodrţovány specializace hráčů, je velice dobře sleděn 

útok i obrana v poli. Druţstvo je sloţeno z jednoho nahrávače, dvou smečařů, 

dvou blokařů a univerzála (diagonální hráč). V tomto systému mohou nastat dvě 

varianty vzájemného rozestavení jednotlivých hráčů vůči sobě. Můţe hrát 

nahrávač před smečařem, nebo nahrávač za smečařem. 

 
Označení hráčů S1 a B1 znamená, ţe se jedná o smečaře a blokaře hrající ve 

stejné řadě s nahrávačem, S2 a B2 jsou hráči hrající v zadní řadě bez nahrávače. 

V kaţdém z těchto rozestavení se druţstvo dostává do šesti variant. Jednotliví 

specialisté hrají vţdy v daných zónách. U sítě je rozmístění hráčů následující: 
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nahrávač a univerzál v zóně 2, blokař v zóně 3 a smečař v zóně 4. V zadní části 

pole se hráči rozmístí takto: nahrávač nejčastěji v zóně 1(méně často v zóně 6), 

smečař se pohybuje převáţně v zónách 5 nebo 6, blokař v zónách 6 nebo 1. 

Blokař je v zadní části hřiště střídán liberem. Postavení musí být dodrţováno při 

příjmu podání i při vlastním podání. Ihned po příjmu podání, nebo po 

uskutečnění vlastního podání se hráči přesouvají do nového postavení podle 

specializace. Systém s jedním nahrávačem klade velké nároky na nahrávače 

specialistu. Měl by mít dostatečnou výšku alespoň 190 cm u muţů a 175 cm u 

ţen, aby mohl pomáhat s blokováním v zóně 2 a nahrávat ve výskoku. Musí být 

natolik rychlý, aby se dokázal včas přesunout k místu nahrávky. Nahrávač by 

měl být tvůrčí, protoţe určuje, jak bude vypadat hra. Vymýšlí signály a 

organizuje tak ostatní spoluhráče. To vyţaduje také dostatečnou úroveň volních 

vlastností – bojovnost, touhu po vítězství, schopnost komunikovat s hráči, umění 

stmelovat druţstvo s cílem co nejlepšího výkonu. Hraje skoro všechny druhé 

míče, útočí jen výjimečně ulívkou hned z přihrávky. Univerzál jako diagonální 

hráč v postavení naproti nahrávači se u sítě pohybuje nejčastěji v zóně 2, 

výjimečně v zóně 4. Jeho úkolem je blokovat útok soupeře v příslušných 

zónách. Je také hojně vyuţíván k útoku ze zóny 2, ale i ze zadních částí hřiště. 

Další jeho povinností je nahrát, pokud první míč přijme nahrávač. Univerzál 

bývá nejvíce vytíţený hráč v poli. Protoţe univerzál útočí ze zóny 2, je pro něj 

velice výhodné, pokud je levák. Funkce blokařů a smečařů je obdobná jako u 

systému se dvěma nahrávači. Libero nahrazuje většinou blokaře v zadní části 

hřiště. Jeho hlavním úkolem je příjem podání a obrana v poli a vykrývání 

smečaře. Libero bývá menší, pohyblivý hráč s dobrou technikou příjmu. Pro 

libera je důleţité, aby byl rychlý, pohyblivý, obratný a aby uměl předvídat 

umístění útoku soupeře. 

 

Systém hry si druţstvo zvolí před začátkem utkání a v průběhu hry uţ ho nemění. 

Kaţdé druţstvo má zvolený svůj systém, který jim nejvíce vyhovuje a vede k co 

nejlepšímu výsledku. 

 

 

 



Strana 63 

4 HYPOTÉZY A ÚKOLY PRÁCE 

Hypotézy: 

 

H1  Předpokládám, ţe změny herních systémů a kombinací úzce souvisí se změnami  

pravidel volejbalu. 

 

H2  Domnívám se, ţe od roku 1950 do současnosti došlo ke zkrácení doby utkání, 

zásadní vliv na toto zkrácení měl přechod od hry se ztrátami do 15 bodů ke hře bez ztrát 

do 25 bodů v setu. 

 

H3  Mám za to, ţe útok hráčů zadní řady se vlivem vývoje pravidel stal součástí útočné 

herní kombinace na signál. 

 

H4  Domnívám se, ţe s nástupem pravidla pouţívání antének se změnilo postavení 

bloků a výrazně se zvýšila úspěšnost bloků. 

 

H5  Předpokládám, ţe s moţností smečovaného podání z celé délky koncové čáry se 

výrazně zvětšila razance podání a přesnost umístění.  

 

H6  Mám za to, ţe specializací hráčů na konkrétní post se zvýšila úroveň jednotlivých 

částí rozehry.   

                                     

Úkoly: 

 

U1  Zmapovat vývoj pravidel volejbalu od roku 1950 po současnost. 

 

U2  Tvorba dotazníku zaměřeného na zjišťování vlivu změn pravidel volejbalu na herní  

       systémy a kombinace. 

 

U3  Příprava osnovy řízeného rozhovoru. 

 

U4  Analýza videozáznamů s utkáními. 

 

U5  Zpracování a vyhodnocení výsledků.   
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5 VÝZKUMNÉ METODY 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala problematiku vlivu změn pravidel na herní 

systémy a kombinace ve volejbalu. Jako hlavní výzkumnou metodu jsem zvolila 

metodu dotazníku, doplněnou o analýzu videozáznamu zápasů a řízený rozhovor.  

5.1 DOTAZNÍK 

Důvodem pro pouţití dotazníku je moţnost získání poţadovaných informací od většího 

počtu respondentů. Metoda dotazníku má však i své záporné stránky. Při písemné formě 

dotazování můţe velmi často dojít k nepochopení otázek a k následnému zkreslení 

odpovědí. Proto jsem velmi dbala na přesnou formulaci, volbu i řazení jednotlivých 

otázek. Vhodnost dotazníku jsem ověřila na malém vzorku respondentů. Tato zkouška 

proběhla u 12 hráček extraligového týmu KP Brno.   Dalším problémem je subjektivita 

dotazníkové formy výzkumu.  

 

Dotazník, který jsem pro získávání poţadovaných údajů sestavila, se skládá ze 

sedmnácti otázek. Většina otázek v dotazníku jsou polouzavřené otázky výčtového 

typu, najdeme v něm i několik otázek uzavřených a pro zjištění subjektivních názorů 

respondentů byly pouţito několik otázek otevřených. U polozavřených otázek dáváme 

moţnost výběru z několika nabídnutých alternativ odpovědí, pokud respondentovi 

ţádná z nabídnutých odpovědí nevyhovuje, má moţnost napsat do kolonky ,,jiná 

odpověď“ svůj vlastní názor na zkoumaný jev. U kaţdé otázky je moţnost volby více 

odpovědí. Polouzavřené otázky jsem zvolila z toho důvodu, ţe kombinují výhody 

otevřených i uzavřených otázek. Na rozdíl od uzavřené otázky umoţňují respondentovi 

volně vyjádřit svůj názor, ale odpovědi nejsou tak zdlouhavé jako u otevřených otázek. 

Čas, za který je respondent schopný dotazník vyplnit, je také důleţitým faktorem 

kvality odpovědí. Proto jsem se snaţila sestavit dotazník tak, aby nezabral 

respondentovi více neţ 20 minut. Cílem dotazníku bylo získat informace od hráčů, 

trenérů, rozhodčích i funkcionářů ČVS. Zajímaly mě, jejich názory na vývoj pravidel 

volejbalu a to, jak tyto změny ovlivnily hru. Jestli byly tyto změny podnětem pro vznik 
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nových herních systémů a kombinací. Zjišťuji také to, co by změnili na současných 

pravidlech volejbalu. 

5.2 ROZHOVOR  

V druhé části výzkumu jsem pouţila výzkumnou metodu rozhovoru. Rozhovor jsem 

zvolila proto, ţe jsem si chtěla ověřit, zda jsem v dotazníku nezapomněla na ţádnou 

důleţitou skutečnost související s daným tématem a abych získala komplexnější 

informace. Výhodou rozhovoru je to, ţe nedochází k nepochopení a nejasnostem. Pokud 

je dotazovanému některá z otázek nejasná, má moţnost se zeptat na upřesnění. Tato 

kontrola pochopení otázky v dotazníku zcela chybí. Další výhodou rozhovoru je to, ţe v 

jeho průběhu vyvstávají další doplňující otázky, které mne při sestavování tohoto 

rozhovoru vůbec nenapadly. Nevýhodou    této výzkumné metody je snad jen to, ţe je 

rozhovor časově náročnější a jeho vyhodnocení je sloţitější neţ u dotazníku. Dobře 

připravený rozhovor má ale o mnoho vyšší vypovídající hodnotu neţ dotazník. 

 

Řízený rozhovor jsem vedla individuálně s trenérem extraligového druţstva ţen. 

Přípravě rozhovoru jsem věnovala hodně úsilí, abych se vyvarovala případných 

problémů v jeho průběhu. Hlavním cílem přípravy bylo zvolit co nejlepší pořadí a 

formulaci otázek, aby bylo moţné získat co nejpřesnější odpovědi související 

s hypotézami, které jsem si stanovila na začátku výzkumu. Důslednou přípravou jsem se 

také chtěla vyvarovat časových prodlev mezi jednotlivými otázkami. Celé rozhovory 

jsem si nahrála, aby bylo následné vyhodnocování odpovědí pro mne co nejsnadnější. 

 

5.3 ANALÝZA  

Poslední výzkumnou metodou, kterou jsem ve své práci pouţila, byla analýza 

videozáznamů volejbalových utkání. Pro tento účel jsem pouţila záznamy devíti utkání. 

Tři utkání z mistrovství světa 1998 muţů, která se hrála ještě starým způsobem počítání 

se ztrátami. Další trojicí utkání byly muţské zápasy na olympiádě v Sydney 2000 a 

poslední trojici zápasů tvořily zápasy z tohoto roku. Mezi nimi byl jeden mezinárodní 
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zápas muţů, jeden zápas ze série finálových utkání extraligy ţen a konečně extraligové 

utkání muţů.  

 

Na sledování pro mne zajímavých zákroků v utkání, jsem si vytvořila protokol o utkání. 

První část protokolu je zaměřena na zápis bodů, ztrátování, celkové délky utkání i 

jednotlivých setů, počtu vybraných oddechových časů. V druhé části protokolu se 

zaměřuji na sledování kaţdého druţstva zvlášť. Mým cílem je sledování herních 

kombinací a herních činností jednotlivce. Zajímá mne hra na síti, kde sleduji útoky 

přední a zadní řady a jejich úspěšnost a dále úspěšnost bloků. U podání sleduji četnost 

smečovaného podání, jeho úspěšnost a chyby na podání. Ve hře v poli se zajímám 

zejména o funkci libera, jako hráče specializovaného na příjem a vykrývání pole. 

Sleduji počet příjmů v poli, počet příjmů provedených liberem a jejich úspěšnost. 
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6 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

6.1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

V průběhu února aţ května 2010 jsem rozdala lidem, kteří se nějakým způsobem 

zajímají o volejbal, okolo 60 dotazníků. Jednalo se nejčastěji o aktivní i bývalé hráče 

volejbalu, trenéry a rozhodčí. Několik dotazníků jsem také rozdala na Českém 

volejbalovém svazu. Z celkového počtu, se mi vrátilo vyplněných 30 dotazníků, jejichţ 

výsledky budu v této části práce interpretovat. Sloţení respondentů, kteří dotazník 

vyplnili, bylo následující: 

 Pohlaví: 16 muţů a 14 ţen 

 Věk: 8 mladších 20 let, 15 mezi 20. – 40. rokem, 7 ve věku nad 40 let  

 21 hráčů, 2 trenéři, 4 rozhodčí a 3 funkcionáři ČVS 

 3 nahrávači, 8 smečařů, 6 univerzálů a 6 blokařů 

 

Dotazník obsahuje 17 otázek. Ve většině případů jsou to otázky polouzavřené, které 

nabízejí moţnost výběru odpovědi a zároveň umoţňují vyjádření vlastního názoru 

dotazovaného. 
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Otázka č. 1: Kterých pět změn pravidel volejbalu nejvíce ovlivnilo vývoj nových 

herních systémů a kombinací? 

 

Tabulka nejčastějších odpovědí na otázku č. 1: 

ZMĚNA V PRAVIDLECH 

VOLEJBALU 
PŘÍNOS ZMĚNY PRO VOLEJBAL ČETNOST 

Libero jako specializovaný hráč - 

polař 
Zkvalitnění příjmu v poli, odpočinek pro 

blokaře 
25 

Moţnost doteku sítě při hře Plynulost hry 19 

Podání, které tečuje síť, je dobré Plynulost hry 13 

Hra beze ztrát do 25 bodů v setu Přehlednější atraktivnější hra, zkrácení  12 

Moţnost odehrání míče nohou Atraktivnější hra, více zachráněných míčů 9 

Tolerování nečistého příjmu po 

podání 
Atraktivita a plynulost hry 9 

 

 

Graf četnosti odpovědí otázky č. 1: 
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Otázka č. 2: Jakým způsobem ovlivnil délku setu přechod od hry do 15 bodů se 

ztrátami ke hře bez ztrát do 25 bodů? 

 

Celkem 90% dotazovaných (27 z 30) došlo k závěru, ţe se délka setu zkrátila. Pouze tři 

respondenti se shodují na tom, ţe nelze jednoznačně říci, zda došlo ke zkrácení u všech 

setů. Domnívají se, ţe pokud jsou druţstva výkonnostně nevyrovnaná, můţe lepší 

druţstvo zvítězit v setu rychleji při počítání do 15 se ztrátami, neţ do 25 beze ztrát. 

 

Graf procentuální četnosti odpovědí otázky č. 2: 
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Otázka č. 3: Jaké další změny způsobil přechod od hry do 15 bodů se ztrátami ke 

hře bez ztrát do 25 bodů v setu? 

 

66% dotazovaných si myslí, ţe změna počítání v setu se odrazila na servisu. Neshodují 

se však v tom, jakým způsobem. 13 dotazovaných se domnívá, ţe se začalo hrát 

riskantnější podání, zbylých 7 si naopak myslí, ţe se při podání neriskuje tolik jako 

dříve. Svoje rozhodnutí nijak nezdůvodňují. 

 

Graf procentuální četnosti odpovědí otázky č. 3: 

 

 

 

Otázka č. 4: Jaké změny přineslo zavedení útočných čar? 

 

Všichni dotazovaní se shodli na tom, ţe po zavedení útočných čar se začala k útoku více 

vyuţívat zadní řada smečařů. Šest z nich uvádí, ţe se začalo více smečovat hlavně ze 

zón 1 a 6. Začaly se pouţívat nové signály a to i sloţité, ve kterých se na útoku podílejí 

kromě smečařů přední řady i jeden nebo dva smečaři řady zadní. Čtyři respondenti 

uvádějí, ţe se útok zadní řady pouţívá více u druţstev muţů neţ u ţen.  
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Otázka č. 5: Změnila se s nástupem pouţívání antének nějakým způsobem 

stavba bloků? 

 

Graf procentuální četnosti odpovědí otázky č. 5: 

 

 

V otázce postavení bloků, kdy se měli respondenti vyjádřit k tomu, jak staví bloky ve 

svém týmu, se 55% přiklonilo k tomu, ţe staví bloky tak, aby zakrývali diagonálu a 

pouštěli lajnu. Tři dotazovaní si myslí, ţe stavění bloků je subjektivní záleţitost, ale 

postavení bloků musí být v týmu předem domluveno, aby se mu přizpůsobila obrana 

v poli. 
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Otázka č. 6: Jaké další změny přineslo pouţívání antének? 

 

Graf procentuální četnosti odpovědí otázky č. 6: 

 

 

 

Otázka č. 7: Změnila se razance servisu s nástupem smečovaného podání? 

 

Graf procentuální četnosti odpovědí otázky č. 7: 
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Otázka č. 8: Zvýšila se s nástupem smečovaného podání úspěšnost servisu? 

 

Graf procentuální četnosti odpovědí otázky č. 8: 

 

 

 

Otázka č. 9: Změnilo se nějak riziko přešlapu u smečovaného podání? 

 

Graf procentuální četnosti odpovědí otázky č. 9: 
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Otázka č. 10: Zlepšilo se umísťování podání s moţností podávat z celé délky 

koncové čáry? 

 

Graf procentuální četnosti odpovědí otázky č. 10: 

 

 

 

Otázka č. 11: Jaké změny přinesla specializace hráčů na konkrétní posty? 

 

Graf procentuální četnosti odpovědí otázky č. 11: 
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Otázka č. 12: Jaké nové herní kombinace a systémy se začaly pouţívat při 

specializaci hráčů? 

 

Všichni dotazovaní se shodli na tom, ţe specializacemi hráčů na určité posty se začaly 

vyuţívat dva nové herní systémy. Prvním je systém se dvěma nahrávači, dvěma smečaři 

a dvěma blokaři. Tím druhým je systém s jedním nahrávačem, jedním univerzálem, 

dvěma blokaři a dvěma smečaři. 90% respondentů také uvedlo jako zásadní změnu 

specializaci na post libera. Z nových herních kombinací dotazovaní uvedli tyto: 

 Speciální nahrávky: rychlík, dlouhý rychlík, krátká nahrávka za hlavu, 

dlouhá nahrávka za hlavu, odskočený rychlík, nahrávka pro doskok ze 

zadní části hřiště i zrychlená.  

 Různé signály se dvěma aţ čtyřmi hráči. Individuální domluva uvnitř týmu. 
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Otázka č. 13: Jaké změny přinesla specializace nahrávače? 

 

85% dotazovaných uvádí, ţe se specializací nahrávače se začal pouţívat herní systém 

s jedním nahrávačem. Tím se změnilo i rozestavení hráčů v poli. Nahrávač se neúčastní 

příjmu. Přihrávku obstarávají většinou smečaři a libero v zónách 1, 5, 6.  

 

Graf procentuální četnosti odpovědí otázky č. 13: 
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Otázka č. 14: Jaké signály nahrávače pouţíváte ve vašem týmu? 

 

Dotazovaní uvedli tyto signály: 

 1 – rychlík před sebe 

 3 – krátká nahrávka za hlavu 

 4 – dlouhá nahrávka před sebe 

 5 – nastřelená nahrávka před sebe 

 2 – rychlík za sebe 

 Pipe – dlouhá nahrávka pro hráče ze zadní řady 

 

V kaţdém týmu mají nahrávky značeny s individuálními odlišnostmi od zavedeného 

značení. 

 

Otázka č. 15: Jaké změny přinesl nástup libera? 

 

84% dotazovaných se shodlo na tom, ţe díky specializaci na post libera (nastupuje 

většinou za blokaře v zadní části hřiště) se zlepšila jak úroveň obrany v poli, tak i 

přesnost přihrávky. Shodli se také na tom, ţe došlo ke změně rozestavení hráčů na 

příjmu, protoţe libero pokrývá větší část hřiště. 62% dotazovaných vidí jako další 

výhody libera moţnost zpomalení hry při střídání libera a také to, ţe si blokaři 

odpočinou, neţ nastoupí do přední části hřiště. 
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Otázka č. 16: Povaţujete změny pravidel za přínos pro volejbal? 

 

Graf četnosti odpovědí otázky č. 16: 
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Otázka č. 17: Co byste změnili na současných pravidlech volejbalu? 

 

Tabulka nejčastějších odpovědí na otázku č. 17: 

ZMĚNA DŮVOD ZMĚNY ČETNOST 

Zakázat dotek sítě Sloţité rozlišení jestli se dotkl pásky nebo 

ne 

16 

Zakázat hraní 

nohou 

Není to čistý úder, bezpečnost 4 

Zvýšit muţské 

sako  

Přiblíţení ţenského a muţského volejbalu 6 

 

Graf četnosti odpovědí otázky č. 17: 
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6.2 VYHODNOCENÍ  ROZHOVORU 

Rozhovor byl uskutečněn 17. dubna a trval přibliţně 20 minut. Vyzpovídala jsem 

trenéra extraligového druţstva ţen. 

 

Otázka č. 1: Které změny pravidel podle Vás nejvíce ovlivnily vývoj volejbalu? Proč a 

jakým způsobem? 

 

„Těch změn je celá řada od hraní obouruč spodem (bagrem), přesahu sítě 

blokem, zavedení útočné čáry atd.“ 

 

Otázka č. 2: Můţete popsat ty nejzásadnější změny? 

 

„Já bych vybral ty nejnovější: 

 

Libero – zlepšení hry v poli a přihrávky podání. 

 

Změna počítání - zrušením ztrát se smazaly výkonnostní rozdíly mezi soupeři a 

hra je mnohem vyrovnanější. 

 

Dotek míče nohou - hráč se může dotknout kteroukoliv částí těla tedy i nohou, 

znamená více vybraných míčů v obraně.“ 

 

Otázka č. 3: Co si myslíte o změně počítání bodů bez ztrát do 25? Jak tato změna 

ovlivnila hru? 

 

„Volejbalové utkání je mnohem atraktivnější pro diváky, zrušením ztrát se 

smazaly výkonnostní rozdíly mezi soupeři a hra je mnohem vyrovnanější.“ 

 

Otázka č. 4: Co se změnilo, kdyţ se začaly pouţívat anténky? 

 

„Anténky vymezily hrací prostor nad sítí a ovlivnily dráhu přeletu míče nad 

sítí.“ 

 

Otázka č. 5: Je smečované podání účinnější neţ podání ze země? Dělá se v něm více 

chyb? Vyplatí se? 

 

„Smečované podání se používá více u mužů, z důvodu větší razance. Ženy jej 

používají v menším množství, hlavně s příchodem nových míčů od něj ženy 

opouštějí a převážně používají naskočenou plachtu, která je v jejich případě 

účinnější.„ 
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Otázka č. 6: Co přinesly specializace hráčů na určité posty? Jaký má být nahrávač, 

libero, smečař, blokař a univerzál? 

 

„Specializace přinesly vysoké individuální a týmové nároky na jednotlivé posty, 

dále pak  preciznější, přesnější hru. Hráči a hráčky na těchto postech se často 

liší i somatotypem. Jiné nároky jsou kladeny na smečaře, jiné na blokaře či 

nahravače. Pokud bych měl charakterizovat jednotlivé specializace, bylo by to 

hodně dlouhé …“ 

 

Otázka č. 7: Jak znatelně se zlepšila obrana v poli, kdyţ se začalo pouţívat libero? 

 

„Se zavedením libera se zlepšila hra v poli. Libero hraje převážně v zóně V., 

popřípadě v zóně VI., ve většině případů střídá do zadních pozic blokaře. Je to 

specialista na obranu a přihrávku podání soupeře, většinou bývá menší postavy 

a v obraně nahrazuje vysoké hráče, kteří nejsou v této činnosti tak dobří.“ 

 

Otázka č. 8: Co pozitivního přinesly volejbalu změny pravidel? Přinesly také něco 

negativního? 

 

„Určitě změny přinesly větší atraktivitu volejbalu. Volejbal je více zajímavý pro 

diváky a dále dostává větší prostor v TV, protože se změnou počítání lze lépe 

odhadnout délku utkání. Většina negativních pravidel byla přepracována a 

změněna.“ 

 

Otázka č. 9: Co byste na současných pravidlech vy osobně změnil? 

 

„Moc mě toho nenapadá. V poslední době se toho vyzkoušelo docela dost, 

včetně pravidla „Golden Formula“, které bylo vyzkoušeno v Kataru na 

Mistrovství Světa klubů. Podle mého by se v kategorii mužů mohla posunout 

dále od sítě třímetrová čára, protože muži jsou více skokansky disponovaní.“ 
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6.3 ANALÝZA VOLEJBALOVÝCH UTKÁNÍ  

Analýza se týká devíti volejbalových utkání. Tři jsou z let 1997 a 1998 a jsou hrány 

ještě starým způsobem počítání se ztrátami do 15 bodů. Další tři jsou z Olympijských 

her v Sydney 2000, kde se uţ počítalo novým způsobem beze ztrát do 25. A konečně 

poslední jsou ze současnosti. 

 

6.3.1 ZÁPASY HRANÉ DO ROKU 1998 VČETNĚ 

 

V roce 1997 proběhlo Mistrovství Evropy ţen, ze kterého jsem si vybrala pro analýzu 

jeden zápas. Z Mistrovství světa muţů v roce 1998 jsem si vybrala dva zápasy.  

 

Analyzované zápasy: 

1) POLSKO – BĚLORUSKO  Mistrovství Evropy ţen 1997 

2) ŠPANĚLSKO – NIZOZEMSO  Mistrovství světa muţů 1998 

3) ČESKÁ REPUBLIKA – ČÍNA  Mistrovství světa muţů 1998 
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1. ZÁPAS 

 

a) Základní parametry zápasu: 

SOUTĚŢ: Mistrovství Evropy ţen 1997 

PROTAGONISTÉ: Polsko – Bělorusko 

CELKOVÁ DOBA UTKÁNÍ: 119 min. 

CELKOVÝ POČET ROZEHER: 200, při počítání do 25 beze ztrát 134 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY: 29s 

KONEČNÝ STAV: 3 : 0 

 

 

b) Základní parametry jednotlivých setů: 

 

1.SET 

 

POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 BEZE 

ZTRÁT 

DOBA SETU 36 min přibliţně 22 min 

POČET ROZEHER 72 44 

VÝSLEDEK SETU 15:9 40:32 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY 30 s - 

 

2. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 BEZE 

ZTRÁT 

DOBA SETU 29 min přibliţně 20 min 

POČET ROZEHER 65 46 

VÝSLEDEK SETU 15:11 36:29 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY 27 s - 

 

3. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 BEZE 

ZTRÁT 

DOBA SETU 34 min přibliţně 23 min 

POČET ROZEHER 63 44 

VÝSLEDEK SETU 15:4 37:26 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY 32 s - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 84 

c) Vybrané herní činnosti jednotlivců v setech: 

 

1. SET 

  Polsko Bělorusko 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 21 12 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 3 4 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 6 2 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 0 2 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 4 2 

CHYBA NA PODÁNÍ 4 1 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 32 40 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 8 7 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 0 2 

 

2. SET 

  Polsko Bělorusko 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 18 12 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 0 3 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 8 5 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 0 0 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 1 0 

CHYBA NA PODÁNÍ 2 3 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 29 36 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 7 8 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 0 1 

 

3. SET 

  Polsko Bělorusko 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 19 16 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 2 3 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 5 3 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 0 0 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 2 2 

CHYBA NA PODÁNÍ 1 2 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 26 37 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 6 9 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 1 0 
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d) vyhodnocení zápasu: 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA SETU  33 min 

PRŮMĚRNÝ POČET ROZEHER V SETU  67 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY  29 s 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ PŘEDNÍ ŘADY V SETU  16 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ ZADNÍ ŘADY V SETU  2,5 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH BLOKŮ V SETU  4,8 

PRŮMĚRNÝ POČET SMEČOVANÝCH PODÁNÍ V SETU  0,3 

PRŮMĚRNÝ POČET PŘÍMÝCH BODŮ Z PODÁNÍ V SETU  1,8 

PRŮMĚRNÝ POČET CHYB NA PODÁNÍ V SETU  2,2 

PRŮMĚRNÉ PROCENTO PŘÍJMŮ LIBERA Z CELKOVÉHO POČTU 

PŘÍJMŮ 
 24% 

PROCENTUÁLNÍ ÚSPĚŠNOST LIBERA NA PŘÍJMU  92% 
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2. ZÁPAS 

 

a) Základní parametry zápasu: 

SOUTĚŢ:  Mistrovství světa muţů 1998 

PROTAGONISTÉ:  Španělsko – Nizozemsko 

CELKOVÁ DOBA UTKÁNÍ: 217 min. 

CELKOVÝ POČET ROZEHER:  405, při počítání do 25 beze ztrát 135 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY:  28 s 

KONEČNÝ STAV:  3 : 2, při počítání do 25 beze ztrát 0 : 3 

 

 

b) Základní parametry jednotlivých setů: 

1.SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU 26 min přibliţně 18 min 

POČET ROZEHER 61 43 

VÝSLEDEK SETU 15:13 31:30 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY 25 s - 

 

2. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU 54 min přibliţně 25 min 

POČET ROZEHER 102 46 

VÝSLEDEK SETU 17:15 50:52 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY 32 s - 

 

3. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU 45 min přibliţně 21 min 

POČET ROZEHER 97 46 

VÝSLEDEK SETU 12:15 46:51 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY 28 s - 

 

4. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU 30 min - 

POČET ROZEHER 63 - 

VÝSLEDEK SETU 10:15 - 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY 29 s - 
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5. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU 38 min - 

POČET ROZEHER 82 - 

VÝSLEDEK SETU 15:11 - 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY 28 s - 

 

 

c) Vybrané herní činnosti jednotlivců v setech: 

1. SET 

  Španělsko Nizozemsko 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 15 13 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 8 4 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 9 4 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 15 16 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 0 1 

CHYBA NA PODÁNÍ 3 5 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 30 31 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 7 8 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 2 1 

 

2. SET 

  Španělsko Nizozemsko 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 15 12 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 3 3 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 6 2 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 17 12 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 2 3 

CHYBA NA PODÁNÍ 4 4 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 52 50 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 12 12 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 1 3 

 

 

3. SET 

  Španělsko Nizozemsko 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 13 13 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 5 6 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 4 3 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 20 13 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 0 2 

CHYBA NA PODÁNÍ 2 2 
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CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 51 46 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 8 9 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 1 2 

 

4. SET 

  Španělsko Nizozemsko 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 16 12 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 4 5 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 3 2 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 20 8 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 0 1 

CHYBA NA PODÁNÍ 2 5 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 51 29 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 8 4 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 1 0 

 

5. SET 

  Španělsko Nizozemsko 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 11 15 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 4 4 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 5 2 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 12 10 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 2 3 

CHYBA NA PODÁNÍ 1 2 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 37 45 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 9 6 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 0 1 

 

 

d) Vyhodnocení zápasu: 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA SETU  39 min 

PRŮMĚRNÝ POČET ROZEHER V SETU  81 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY  28 s 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ PŘEDNÍ ŘADY V SETU  13,5 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ ZADNÍ ŘADY V SETU  4,6 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH BLOKŮ V SETU  6,7 

PRŮMĚRNÝ POČET SMEČOVANÝCH PODÁNÍ V SETU  14,3 

PRŮMĚRNÝ POČET PŘÍMÝCH BODŮ Z PODÁNÍ V SETU  1,4 

PRŮMĚRNÝ POČET CHYB NA PODÁNÍ V SETU  3 

PRŮMĚRNÉ PROCENTO PŘÍJMŮ LIBERA Z CELKOVÉHO POČTU 

PŘÍJMŮ 
 23% 

PROCENTUÁLNÍ ÚSPĚŠNOST LIBERA NA PŘÍJMU  79% 
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3. ZÁPAS 

 

a) Základní parametry zápasu: 

SOUTĚŢ:  Mistrovství světa muţů 1998 

PROTAGONISTÉ:  Česká Republika – Čína 

CELKOVÁ DOBA UTKÁNÍ: 134 min. 

CELKOVÝ POČET ROZEHER:  254, při počítání do 25 beze ztrát 145 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY:  29 s 

KONEČNÝ STAV:  0 : 3 

 

b) Základní parametry jednotlivých setů: 

 

1.SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU 48 min přibliţně 24 min 

POČET ROZEHER 110 52 

VÝSLEDEK SETU 9:15 52:58 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY 28 s - 

 

2. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU 35 min přibliţně 23 min 

POČET ROZEHER 74 50 

VÝSLEDEK SETU 10:15 34:40 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY 28 s - 

 

3. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU 38 min přibliţně 23 min 

POČET ROZEHER 70 44 

VÝSLEDEK SETU 6:15 30:40 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY 32 s - 
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c) Vybrané herní činnosti jednotlivců v setech: 

 

1. SET 

  Česká Republika Čína 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 22 23 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 4 6 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 2 4 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 16 15 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 1 1 

CHYBA NA PODÁNÍ 8 9 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 58 52 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 13 12 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 1 2 

 

2. SET 

  Česká Republika Čína 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 18 20 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 2 5 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 4 5 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 17 16 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 3 3 

CHYBA NA PODÁNÍ 5 3 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 40 34 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 17 12 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 3 1 

 

3. SET 

  Česká Republika Čína 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 19 24 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 3 6 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 2 4 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 16 18 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 2 4 

CHYBA NA PODÁNÍ 1 2 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 40 30 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 10 9 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 3 1 
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d) vyhodnocení zápasu: 

 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA SETU  40 min 

PRŮMĚRNÝ POČET ROZEHER V SETU  84,6 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY  29 s 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ PŘEDNÍ ŘADY V SETU  21 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ ZADNÍ ŘADY V SETU  4,3 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH BLOKŮ V SETU  3,5 

PRŮMĚRNÝ POČET SMEČOVANÝCH PODÁNÍ V SETU  16,3 

PRŮMĚRNÝ POČET PŘÍMÝCH BODŮ Z PODÁNÍ V SETU  2,3 

PRŮMĚRNÝ POČET CHYB NA PODÁNÍ V SETU  4,6 

PRŮMĚRNÉ PROCENTO PŘÍJMŮ LIBERA Z CELKOVÉHO POČTU 

PŘÍJMŮ 
 33% 

PROCENTUÁLNÍ ÚSPĚŠNOST LIBERA NA PŘÍJMU  85% 

 

 



Strana 92 

6.3.2 ZÁPASY HRANÉ PO ROCE 1998 VČETNĚ 

 

Ze zápasů hraných do 25 bodů beze ztrát jsem si pro analýzu vybrala tři zápasy 

sehrané na Olympiádě v Sydney 2000. Jako další jsem si vybrala finálový zápas 

extraligy ţen 2010 a dva zápasy z kvalifikace na Mistrovství Evropy 2011. 

 

Analyzované zápasy: 

 

4) NĚMECKO – ČÍNA  Olympiáda Sydney 2000, ţeny 

5) RUSKO – ITÁLIE  Olympiáda Sydney 2000, muţi 

6) JUGOSLÁVIE – RUSKO Olympiáda Sydney 2000, muţi 

7) ČR – RAKOUSKO  Kvalifikace Mistrovství Evropy 2011, ţeny  

8) SLOVENSKO – UKRAJINA Kvalifikace Mistrovství Evropy 2011, muţi 

9) PROSTĚJOV – BRNO  Finále extraligy ţen 2010 
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4. ZÁPAS 

 

a) Základní parametry zápasu: 

 

SOUTĚŢ:  Olympiáda Sydney 2000, ţeny 

PROTAGONISTÉ:  Německo – Čína 

CELKOVÁ DOBA UTKÁNÍ: 93 min. 

CELKOVÝ POČET ROZEHER:  179 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY:  27 s 

KONEČNÝ STAV:  1 : 3 

 

 

b) Základní parametry jednotlivých setů: 

1.SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU - 21 min 

POČET ROZEHER - 44 

VÝSLEDEK SETU 8:13 19:25 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 29 s 

 

2. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU - 17 min 

POČET ROZEHER - 44 

VÝSLEDEK SETU 5:11 19:25 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 23 s 

 

3. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU - 20 min 

POČET ROZEHER - 46 

VÝSLEDEK SETU 11:11 25:23 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 26 s 

 

4. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU - 22 min 

POČET ROZEHER - 45 

VÝSLEDEK SETU 7:12 21:25 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 29 s 
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c) Vybrané herní činnosti jednotlivců v setech: 

 

1. SET 

  Německo Čína 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 6 15 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 2 1 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 1 3 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 1 0 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 1 2 

CHYBA NA PODÁNÍ 1 1 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 25 19 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 4 4 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 1 0 

 

 

2. SET 

  Německo Čína 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 6 16 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 3 0 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 5 5 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 0 0 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 0 2 

CHYBA NA PODÁNÍ 2 0 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 25 19 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 4 7 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 1 0 

 

 

3. SET 

  Německo Čína 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 16 11 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 3 1 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 3 5 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 0 0 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 2 2 

CHYBA NA PODÁNÍ 1 0 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 23 23 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 5 3 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 0 1 
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4. SET 

  Německo  Čína 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 8 13 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 0 0 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 3 4 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 0 0 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 2 2 

CHYBA NA PODÁNÍ 1 0 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 25 20 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 4 7 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 0 2 

 

 

d) Vyhodnocení zápasu: 

 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA SETU  20 min 

PRŮMĚRNÝ POČET ROZEHER V SETU  44,8 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY  27 s 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ PŘEDNÍ ŘADY V SETU  11,3 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ ZADNÍ ŘADY V SETU  1,25 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH BLOKŮ V SETU  3,6 

PRŮMĚRNÝ POČET SMEČOVANÝCH PODÁNÍ V SETU  0,13 

PRŮMĚRNÝ POČET PŘÍMÝCH BODŮ Z PODÁNÍ V SETU  1,6 

PRŮMĚRNÝ POČET CHYB NA PODÁNÍ V SETU  0,75 

PRŮMĚRNÉ PROCENTO PŘÍJMŮ LIBERA Z CELKOVÉHO POČTU 

PŘÍJMŮ 
 24% 

PROCENTUÁLNÍ ÚSPĚŠNOST LIBERA NA PŘÍJMU  88% 
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5. ZÁPAS 

 

a) Základní parametry zápasu: 

SOUTĚŢ:  Olympiáda Sydney 2000, muţi 

PROTAGONISTÉ:  Rusko – Itálie 

CELKOVÁ DOBA UTKÁNÍ: 106 min. 

CELKOVÝ POČET ROZEHER:  179 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY:  28 s 

KONEČNÝ STAV:  1 : 3 

 

b) Základní parametry jednotlivých setů: 

 

1.SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU - 14 min 

POČET ROZEHER - 42 

VÝSLEDEK SETU 5:12 17:25 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 20 s 

 

2. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU - 20 min 

POČET ROZEHER - 43 

VÝSLEDEK SETU 7:10 20:25 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 28 s 

 

3. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU - 27 min 

POČET ROZEHER - 47 

VÝSLEDEK SETU 8:6 25:22 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 34 s 

 

4. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU - 24 min 

POČET ROZEHER - 47 

VÝSLEDEK SETU 5:8 22:25 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 31 s 

 



Strana 97 

c) Vybrané herní činnosti jednotlivců v setech: 

 

1. SET 

  Rusko Itálie 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 7 11 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 2 1 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 0 2 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 8 11 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 0 0 

CHYBA NA PODÁNÍ 1 1 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 25 17 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 6 4 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 0 2 

 

 

2. SET 

  Rusko Itálie 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 9 14 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 3 1 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 0 5 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 12 9 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 1 0 

CHYBA NA PODÁNÍ 0 3 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 23 20 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 3 6 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 0 0 

 

 

3. SET 

  Rusko  Itálie 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 9 11 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 2 1 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 4 3 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 14 8 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 4 1 

CHYBA NA PODÁNÍ 1 1 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 21 26 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 8 6 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 1 0 
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4. SET 

  Rusko  Itálie 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 12 13 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 3 2 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 7 4 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 13 13 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 0 0 

CHYBA NA PODÁNÍ 4 2 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 25 22 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 5 8 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 0 0 

 

 

d) Vyhodnocení zápasu: 

 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA SETU  21 min 

PRŮMĚRNÝ POČET ROZEHER V SETU  44,75 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY  28 s 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ PŘEDNÍ ŘADY V SETU  10,75 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ ZADNÍ ŘADY V SETU  1,9 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH BLOKŮ V SETU  3,1 

PRŮMĚRNÝ POČET SMEČOVANÝCH PODÁNÍ V SETU  11 

PRŮMĚRNÝ POČET PŘÍMÝCH BODŮ Z PODÁNÍ V SETU  0,75 

PRŮMĚRNÝ POČET CHYB NA PODÁNÍ V SETU  1,6 

PRŮMĚRNÉ PROCENTO PŘÍJMŮ LIBERA Z CELKOVÉHO POČTU 

PŘÍJMŮ 
 27% 

PROCENTUÁLNÍ ÚSPĚŠNOST LIBERA NA PŘÍJMU  94% 
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6. ZÁPAS 

 

a) Základní parametry zápasu: 

SOUTĚŢ:  Olympiáda Sydney 2000, muţi 

PROTAGONISTÉ:  Rusko – Jugoslávie 

CELKOVÁ DOBA UTKÁNÍ: 96 min. 

CELKOVÝ POČET ROZEHER:  185 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY:  25 s 

KONEČNÝ STAV:  3 : 1 

 

b) Základní parametry jednotlivých setů: 

 

1.SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU - 22 min 

POČET ROZEHER - 46 

VÝSLEDEK SETU 5:9 20:25 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 28 s 

 

2. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU - 19 min 

POČET ROZEHER - 48 

VÝSLEDEK SETU 11:10 25:22 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 24 s 

 

3. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU - 21 min 

POČET ROZEHER - 49 

VÝSLEDEK SETU 9:9 26:24 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 26 s 

 

4. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU - 17 min 

POČET ROZEHER - 42 

VÝSLEDEK SETU 13:5 25:16 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 24 s 
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c) Vybrané herní činnosti jednotlivců v setech: 

 

1. SET 

  Jugoslávie Rusko 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 12 10 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 2 3 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 3 1 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 14 10 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 1 0 

CHYBA NA PODÁNÍ 2 1 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 21 25 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 9 6 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 0 2 

 

 

2. SET 

  Jugoslávie Rusko 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 13 13 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 1 2 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 6 1 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 20 16 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 1 2 

CHYBA NA PODÁNÍ 2 4 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 24 24 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 8 8 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 2 0 

 

 

3. SET 

  Jugoslávie Rusko 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 11 12 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 0 4 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 4 3 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 18 13 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 2 2 

CHYBA NA PODÁNÍ 2 4 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 24 25 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 8 4 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 0 1 

 

 

 



Strana 101 

4. SET 

  Jugoslávie Rusko 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 9 10 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 3 1 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 3 5 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 10 12 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 3 2 

CHYBA NA PODÁNÍ 3 4 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 25 17 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 9 6 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 1 0 

 

 

d) Vyhodnocení zápasu: 

 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA SETU  20 min 

PRŮMĚRNÝ POČET ROZEHER V SETU  46,25 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY  25 s 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ PŘEDNÍ ŘADY V SETU  11,25 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ ZADNÍ ŘADY V SETU  2 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH BLOKŮ V SETU  3,25 

PRŮMĚRNÝ POČET SMEČOVANÝCH PODÁNÍ V SETU  14,1 

PRŮMĚRNÝ POČET PŘÍMÝCH BODŮ Z PODÁNÍ V SETU  1,6 

PRŮMĚRNÝ POČET CHYB NA PODÁNÍ V SETU  2,75 

PRŮMĚRNÉ PROCENTO PŘÍJMŮ LIBERA Z CELKOVÉHO POČTU 

PŘÍJMŮ 
 35% 

PROCENTUÁLNÍ ÚSPĚŠNOST LIBERA NA PŘÍJMU  91% 
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7. ZÁPAS 

 

a) Základní parametry zápasu: 

SOUTĚŢ:  Kvalifikace Mistrovství Evropy 2011, ţeny 

PROTAGONISTÉ:  Česká Republika – Rakousko 

CELKOVÁ DOBA UTKÁNÍ: 73 min. 

CELKOVÝ POČET ROZEHER:  113 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY:  31 s 

KONEČNÝ STAV:  3 : 0 

 

b) Základní parametry jednotlivých setů: 

 

1.SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU Přibliţně 14 min 16 min 

POČET ROZEHER 26 32 

VÝSLEDEK SETU 19:0 25:7 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 30 s 

 

2. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU - 21 min 

POČET ROZEHER - 40 

VÝSLEDEK SETU 12:3 25:15 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 32 s 

 

3. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU Přibliţně 20 min 21 min 

POČET ROZEHER 37 41 

VÝSLEDEK SETU 15:6 25:16 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 30 s 
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c) Vybrané herní činnosti jednotlivců v setech: 

1. SET 

  Česká Republika Rakousko 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 10 5 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 5 0 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 4 0 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 3 2 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 2 0 

CHYBA NA PODÁNÍ 1 1 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 7 25 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 2 7 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 0 1 

 

2. SET 

  Česká Republika Rakousko 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 12 11 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 1 1 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 4 0 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 5 0 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 2 0 

CHYBA NA PODÁNÍ 2 2 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 15 25 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 6 6 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 1 1 

 

3. SET 

  Česká Republika Rakousko 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 15 9 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 2 0 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 3 0 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 6 1 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 2 2 

CHYBA NA PODÁNÍ 2 2 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 16 25 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 4 9 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 0 0 
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d) Vyhodnocení zápasu: 

 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA SETU  19 min 

PRŮMĚRNÝ POČET ROZEHER V SETU  37,6 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY  31 s 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ PŘEDNÍ ŘADY V SETU  10,3 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ ZADNÍ ŘADY V SETU  1,5 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH BLOKŮ V SETU  1,8 

PRŮMĚRNÝ POČET SMEČOVANÝCH PODÁNÍ V SETU  2,8 

PRŮMĚRNÝ POČET PŘÍMÝCH BODŮ Z PODÁNÍ V SETU  1,3 

PRŮMĚRNÝ POČET CHYB NA PODÁNÍ V SETU  2 

PRŮMĚRNÉ PROCENTO PŘÍJMŮ LIBERA Z CELKOVÉHO POČTU 

PŘÍJMŮ 
 22% 

PROCENTUÁLNÍ ÚSPĚŠNOST LIBERA NA PŘÍJMU  88% 

 



Strana 105 

8. ZÁPAS 

 

a) Základní parametry zápasu: 

SOUTĚŢ:  Kvalifikace Mistrovství Evropy 2011, muţi 

PROTAGONISTÉ:  Slovensko – Ukrajina 

CELKOVÁ DOBA UTKÁNÍ: 98 min. 

CELKOVÝ POČET ROZEHER:  187 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY:  32 s 

KONEČNÝ STAV:  3 : 1 

 

b) Základní parametry jednotlivých setů: 

 

1.SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU - 27 min 

POČET ROZEHER - 50 

VÝSLEDEK SETU 9:7 26:24 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 32 s 

 

2. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU - 22 min 

POČET ROZEHER - 43 

VÝSLEDEK SETU 9:2 25:18 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 31 s 

 

3. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU - 24 min 

POČET ROZEHER - 47 

VÝSLEDEK SETU 9:11 22:25 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 31 s 

 

4. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU - 25 min 

POČET ROZEHER - 47 

VÝSLEDEK SETU 9:7 25:22 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 32 s 
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c) Vybrané herní činnosti jednotlivců v setech: 

 

1. SET 

  Slovensko Ukrajina 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 6 10 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 4 3 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 0 2 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 20 21 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 1 2 

CHYBA NA PODÁNÍ 6 7 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 23 25 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 6 7 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 0 0 

 

 

2. SET 

  Slovensko Ukrajina 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 10 6 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 0 2 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 5 3 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 13 9 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 1 1 

CHYBA NA PODÁNÍ 5 6 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 18 22 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 3 4 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 0 1 

 

 

3. SET 

  Slovensko Ukrajina 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 9 9 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 2 2 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 2 4 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 12 14 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 3 3 

CHYBA NA PODÁNÍ 2 3 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 25 22 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 8 4 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 0 1 
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4. SET 

  Slovensko Ukrajina 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 8 8 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 3 2 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 3 3 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 15 13 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 2 2 

CHYBA NA PODÁNÍ 3 4 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 22 25 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 5 6 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 1 0 

 

 

d) Vyhodnocení zápasu: 

 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA SETU  24 min 

PRŮMĚRNÝ POČET ROZEHER V SETU  46,75 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY  32 s 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ PŘEDNÍ ŘADY V SETU  8,25 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ ZADNÍ ŘADY V SETU  2,25 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH BLOKŮ V SETU  2,75 

PRŮMĚRNÝ POČET SMEČOVANÝCH PODÁNÍ V SETU  14,6 

PRŮMĚRNÝ POČET PŘÍMÝCH BODŮ Z PODÁNÍ V SETU  1,8 

PRŮMĚRNÝ POČET CHYB NA PODÁNÍ V SETU  4,5 

PRŮMĚRNÉ PROCENTO PŘÍJMŮ LIBERA Z CELKOVÉHO POČTU 

PŘÍJMŮ 
 25% 

PROCENTUÁLNÍ ÚSPĚŠNOST LIBERA NA PŘÍJMU  93% 
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9. ZÁPAS 

 

a) Základní parametry zápasu: 

SOUTĚŢ:   Finále extraligy ţen 2010 

PROTAGONISTÉ:  Prostějov – Brno 

CELKOVÁ DOBA UTKÁNÍ: 76 min. 

CELKOVÝ POČET ROZEHER:  133 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY:  28 s 

KONEČNÝ STAV:  3 : 0 

 

b) Základní parametry jednotlivých setů: 

 

1.SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU - 23 min 

POČET ROZEHER - 46 

VÝSLEDEK SETU 10:6 25:21 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 30 s 

 

2. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU - 19 min 

POČET ROZEHER - 40 

VÝSLEDEK SETU 11:2 25:15 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 27 s 

 

3. SET 

  
POČÍTÁNÍ DO 15 SE 

ZTRÁTAMI 

POČÍTÁNÍ DO 25 

BEZE ZTRÁT 

DOBA SETU - 21 min 

POČET ROZEHER - 47 

VÝSLEDEK SETU 12:9 25:22 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY - 27 s 
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c) Vybrané herní činnosti jednotlivců v setech: 

 

1. SET 

  Prostějov Brno 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 11 6 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 3 1 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 4 0 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 4 3 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 2 1 

CHYBA NA PODÁNÍ 2 3 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 21 25 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 7 8 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 0 1 

 

2. SET 

  Prostějov Brno 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 12 9 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 1 1 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 4 2 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 3 4 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 2 1 

CHYBA NA PODÁNÍ 2 3 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 15 25 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 4 8 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 0 1 

 

3. SET 

  Prostějov Brno 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY PŘEDNÍ ŘADY 15 12 

ÚSPĚŠNÉ ÚTOKY ZADNÍ ŘADY 2 1 

ÚSPĚŠNÉ BLOKY 3 1 

SMEČOVANÉ PODÁNÍ 5 4 

PŘÍMÝ BOD Z PODÁNÍ 2 0 

CHYBA NA PODÁNÍ 1 2 

CELKOVÝ POČET PŘÍJMŮ PODÁNÍ 22 25 

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 8 9 

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY PODÁNÍ LIBEREM 1 1 
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d) Vyhodnocení zápasu: 

 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA SETU  21 min 

PRŮMĚRNÝ POČET ROZEHER V SETU  44,3 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY  28 s 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ PŘEDNÍ ŘADY V SETU  10,8 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ ZADNÍ ŘADY V SETU  1,5 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH BLOKŮ V SETU  2,3 

PRŮMĚRNÝ POČET SMEČOVANÝCH PODÁNÍ V SETU  3,8 

PRŮMĚRNÝ POČET PŘÍMÝCH BODŮ Z PODÁNÍ V SETU  1,3 

PRŮMĚRNÝ POČET CHYB NA PODÁNÍ V SETU 2,2  

PRŮMĚRNÉ PROCENTO PŘÍJMŮ LIBERA Z CELKOVÉHO POČTU 

PŘÍJMŮ 
 36% 

PROCENTUÁLNÍ ÚSPĚŠNOST LIBERA NA PŘÍJMU  92% 
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6.3.3 VYHODNOCENÍ ZÁPASŮ HRANÝCH DO ROKU 1998 VČETNĚ 

 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA UTKÁNÍ  156 min 

PRŮMĚRNÝ POČET ROZEHER V UTKÁNÍ  286 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA SETU  29 min 

PRŮMĚRNÝ POČET ROZEHER V SETU  77,5 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY  29 s 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ PŘEDNÍ ŘADY V SETU  16,8 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ ZADNÍ ŘADY V SETU  3,8 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH BLOKŮ V SETU  3 

PRŮMĚRNÝ POČET PODÁNÍ V SETU  40 

PRŮMĚRNÝ POČET SMEČOVANÝCH PODÁNÍ V SETU  10,3 

PRŮMĚRNÝ POČET PŘÍMÝCH BODŮ Z PODÁNÍ V SETU  1,8 

PRŮMĚRNÝ POČET CHYB NA PODÁNÍ V SETU  3,3 

PRŮMĚRNÉ PROCENTO PŘÍJMŮ LIBERA Z CELKOVÉHO POČTU 

PŘÍJMŮ 
 26% 

PROCENTUÁLNÍ ÚSPĚŠNOST LIBERA NA PŘÍJMU  85% 

 

Komentář k tabulce: 

 

Průměrná délka utkání je 156 minut. Nejdelší utkání trvalo 217 min, nejkratší 119 min. 

Směrodatná odchylka délek utkání je 43 min. Průměrná délka jednoho setu je 29 min. 

Nejkratší set je dlouhý 26 min, nejdelší 54 min. Směrodatná odchylka délek setů je 12 

min. 82% úspěšných útoků tvoří útoky přední řady, zbylých 18% tvoří útoky zadní 

řady. V kaţdém setu zaznamená druţstvo průměrně 3 úspěšné bloky. Kaţdé druţstvo 

podává v jednom setu průměrně čtyřicetkrát, z toho 26% podání je smečovaných. 

Chyby na podání se hráči jednoho druţstva dopustí průměrně třikrát za set. Dají 

průměrně dva přímé body z podání. Na příjmu podání se z 26% podílí libero, jeho 

úspěšnost je 85%. 
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6.3.4 VYHODNOCENÍ ZÁPASŮ HRANÝCH PO ROCE 1998  

 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA UTKÁNÍ  90 min 

PRŮMĚRNÝ POČET ROZEHER V UTKÁNÍ  163 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA SETU  21 min 

PRŮMĚRNÝ POČET ROZEHER V SETU  44 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY  29 s 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ PŘEDNÍ ŘADY V SETU  10,4 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ ZADNÍ ŘADY V SETU  1,73 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH BLOKŮ V SETU  2,8 

PRŮMĚRNÝ POČET PODÁNÍ V SETU  22 

PRŮMĚRNÝ POČET SMEČOVANÝCH PODÁNÍ V SETU  8 

PRŮMĚRNÝ POČET PŘÍMÝCH BODŮ Z PODÁNÍ V SETU  1,4 

PRŮMĚRNÝ POČET CHYB NA PODÁNÍ V SETU  2,3 

PRŮMĚRNÉ PROCENTO PŘÍJMŮ LIBERA Z CELKOVÉHO POČTU 

PŘÍJMŮ 
 28% 

PROCENTUÁLNÍ ÚSPĚŠNOST LIBERA NA PŘÍJMU  91% 

 

Komentář k tabulce: 

 

Průměrná délka utkání je 90 minut. Nejdelší utkání trvalo 106 min, nejkratší 73 min. 

Směrodatná odchylka délek utkání je 12 min. Průměrná délka jednoho setu je 21 min. 

Nejkratší set je dlouhý 14 min, nejdelší 27 min. Směrodatná odchylka délek setů je 3 

min. 86% úspěšných útoků tvoří útoky přední řady, zbylých 14% tvoří útoky zadní 

řady. V kaţdém setu zaznamená druţstvo průměrně 3 úspěšné bloky. Kaţdé druţstvo 

podává v jednom setu průměrně dvaadvacetkrát, z toho 36% podání je smečovaných. 

Chyby na podání se hráči jednoho druţstva dopustí průměrně dvakrát za set. Dají 

průměrně 1,5 přímých bodů z podání. Na příjmu podání se z 28% podílí libero, jeho 

úspěšnost je 91%. 
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6.3.5 SROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ ZÁPASŮ HRANÝCH PŘED ROKEM 
1998 VČETNĚ A PO ROCE 1998 

 
Do roku 

1998 

Po roce 

1998 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA UTKÁNÍ  156 min  90 min 

SMĚRODATNÁ ODCHYLKA DÉLEK UTKÁNÍ 43 min 12 min 

PRŮMĚRNÝ POČET ROZEHER V UTKÁNÍ  286  163 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA SETU  29 min  21 min 

SMĚRODATNÁ ODCHYLKA DÉLEK SETŮ 12 min 3 min 

PRŮMĚRNÝ POČET ROZEHER V SETU  77,5  44 

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ROZEHRY  29 s  29 s 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ PŘEDNÍ ŘADY V SETU  16,8  10,4 

PROCENTO ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ PŘEDNÍ ŘADY Z CELKOVÉHO 

POČTU ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ 
82% 86% 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ ZADNÍ ŘADY V SETU  3,8  1,73 

PROCENTO ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ ZADNÍ ŘADY Z CELKOVÉHO POČTU 

ÚSPĚŠNÝCH ÚTOKŮ 
18% 14% 

PRŮMĚRNÝ POČET ÚSPĚŠNÝCH BLOKŮ V SETU  3  2,8 

PRŮMĚRNÝ POČET PODÁNÍ V SETU  40  22 

PROCENTO SMEČOVANÝCH PODÁNÍ Z CELKOVÉHO POČTU PODÁNÍ 26% 36% 

PRŮMĚRNÝ POČET SMEČOVANÝCH PODÁNÍ V SETU  10,3  8 

PRŮMĚRNÝ POČET PŘÍMÝCH BODŮ Z PODÁNÍ V SETU  1,8  1,4 

PRŮMĚRNÝ POČET CHYB NA PODÁNÍ V SETU  3,3  2,3 

PRŮMĚRNÉ PROCENTO PŘÍJMŮ LIBERA Z CELKOVÉHO POČTU 

PŘÍJMŮ 
 26%  28% 

PROCENTUÁLNÍ ÚSPĚŠNOST LIBERA NA PŘÍJMU  85%  91% 

 

Komentář k tabulce: 

 

Průměrná délka utkání se po změně počítání zkrátila o 66 minut, počet rozeher se 

zmenšil o 123. Smazaly se velké rozdíly v délkách utkání. Směrodatná odchylka délek 

utkání se změnila z 43 min na 12 min. V délkách setů se změna počítání projevila také. 

Průměrná doba setu se zkrátila o 8 minut, směrodatná odchylka délky setu se z 12 minut 

zkrátila na 3 minuty. Průměrný počet rozeher v setu spadl z průměrných 77,5 na 44. 

Délka rozehry zůstala stejná – 29 s. Procentuální zastoupení úspěšných útoků zadní řady 

se zmenšil z 18% na 14%. Počet úspěšných bloků v setu se změnil jen o 2 desetiny z 3 

na 2,8. Procento smečovaných podání se zvedlo z 26% na 36%. Libero z celkového 

počtu příjmů podání vybírá 26-28% míčů. Jeho úspěšnost se pohybuje v průměru  88%. 
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7  DISKUSE 

K získání údajů, které vedly k posouzení a splnění cíle diplomové práce, jsem pouţila 

tři výzkumné metody. První z nich byl dotazník, dále pak rozhovor s trenérem a analýza 

utkání. 

 

S ohledem na cíl diplomové práce jsem vycházela z šesti hypotéz: 

 

Hypotéza H1: Změny herních systémů a kombinací úzce souvisí se změnami 

pravidel volejbalu. Tato hypotéza se potvrdila. Dotazník se první hypotéze věnuje 

v otázkách 1, 4, 12, 13 a 14. První otázka je zaměřena na zjištění, které změny 

pravidel nejvíce ovlivnily vývoj volejbalu. Z vyhodnocení dotazníku vyplývá, ţe to 

bylo zavedení libera, moţnost doteku sítě, hra beze ztrát do 25 bodů, moţnost 

odehrání míče nohou a tolerování nečistého příjmu podání. Čtvrtá otázka se zabývá 

tím, jaký vliv mělo zavedení útočných čar. Z vyhodnocení dotazníku vyplývá, ţe po 

zavedení útočných čar se začaly pouţívat nové herní kombinace se sloţitými 

signály nahrávače, ve kterých se na útoku podílejí kromě smečařů přední řady i 

jeden nebo dva smečaři řady zadní. Otázka č. 12 se zabývá vlivem specializace 

hráčů na pouţívání nových herních systémů a kombinací. Všichni dotazovaní se 

shodli na tom, ţe specializacemi hráčů na určité posty se začaly vyuţívat dva nové 

herní systémy. Prvním je systém se dvěma nahrávači, dvěma smečaři a dvěma 

blokaři. Druhým je systém s jedním nahrávačem, jedním univerzálem, dvěma 

blokaři a dvěma smečaři. 90% respondentů také uvedlo jako zásadní změnu 

specializaci na post libera. Z nových herních kombinací dotazovaní uvedli 

kombinace se speciálními nahrávkami: rychlík, dlouhý rychlík, krátká nahrávka za 

hlavu, dlouhá nahrávka za hlavu, odskočený rychlík, nahrávka pro doskok ze zadní 

části hřiště i zrychlená. Třináctá otázka dotazníku řeší změny po specializaci 

nahrávače. 85% dotazovaných uvádí, ţe se specializací nahrávače se začal pouţívat 

herní systém s jedním nahrávačem. Tím se změnilo i rozestavení hráčů v poli. 

Nahrávač se neúčastní příjmu. Přihrávku obstarávají většinou hráči v zónách 1, 5, 

6. Čtrnáctá otázka navazuje ne třináctou a zjišťuje, jaké signály nahrávače pouţívají 
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dotazovaní ve svém týmu. V odpovědích byly zmíněny signály s označením 1, 2, 3, 

4, 5 a pipe. Z rozhovoru vyplývá, ţe největšími změnami, které ovlivnili vývoj 

volejbalu, bylo hraní obouruč spodem (bagrem), přesah sítě blokem, zavedení 

útočné čáry, zavedení libera, změna počítání do 25 beze ztrát a dotek míče nohou. 

 

 

Hypotéza H2: Od roku 1950 do současnosti došlo ke zkrácení průměrné doby 

utkání, zásadní vliv na toto zkrácení měl přechod od hry se ztrátami do 15 bodů ke 

hře bez ztrát do 25 bodů v setu. Tato hypotéza se potvrdila. V dotazníku se  90% 

dotazovaných (27 z 30) shodlo, ţe se délka setu zkrátila. Pouze tři respondenti se 

shodují na tom, ţe nelze jednoznačně říci, zda došlo ke zkrácení u všech setů. 

Domnívají se, ţe pokud jsou druţstva výkonnostně nevyrovnaná, můţe lepší 

druţstvo zvítězit v setu rychleji při počítání do 15 se ztrátami, neţ do 25 beze ztrát. 

To se v analýze potvrdilo v utkání Česká Republika – Rakousko z kvalifikace 

Mistrovství Evropy 2011 ţen, odehrané v letošním roce. První set, který se hrál 

počítáním do 25 bodů beze ztrát, skončil 25 : 7 a měl 32 rozeher. Počítáním do 15 

bodů se ztrátami by set skončil po 26. rozehře stavem 15 : 0. Z analýzy utkání dále 

vyplývá, ţe délky utkání se po změně počítání zkrátily v průměru o 66 minut. Počet 

rozeher v utkání se zmenšil v průměru o 123. Dále bylo prokázáno, ţe se zmenšily 

rozdíly v délkách utkání. Při počítání se ztrátami do 15 bodů je směrodatná 

odchylka délek utkání 43 min, zatímco u utkání počítaných novým způsobem je 

směrodatná odchylka 12 min. To přispělo k lepšímu odhadu délky utkání. 

V délkách setů se změna počítání projevila také. Průměrná doba setu se zkrátila o 8 

minut, směrodatná odchylka délky setu se z 12 minut zkrátila na 3 minuty. 

Průměrný počet rozeher v setu se zmenšil z průměrných 77,5 na 44. Z rozhovoru 

vyplynuly další změny v pojetí volejbalu po přechodu k počítání do 25 bodů beze 

ztrát. Volejbalové utkání se stalo pro diváky atraktivnější, zrušením ztrát se 

smazaly výkonnostní rozdíly mezi soupeři. 

 

 

Hypotéza H3: Útok hráčů zadní řady se vlivem vývoje pravidel stal součástí herní 

kombinace na signál. Tato hypotéza se potvrdila. V dotazníku se jí zabývá otázka č. 
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4. Z vyhodnocení dotazníku vyplývá, ţe největší vliv na vývoj útoku ze zadní řady 

mělo pravidlo zavedení útočných čar. Začaly se pouţívat nové signály a to i sloţité, 

ve kterých se na útoku podílejí kromě smečařů přední řady i jeden nebo dva 

smečaři řady zadní. Z analýzy utkání bylo zjištěno, ţe z celkového počtu úspěšných 

útoků tvoří útoky zadní řady v průměru 16%. 

 

 

Hypotéza H4: S nástupem pouţívání antének se změnilo postavení bloků a výrazně 

se zvýšila jejich úspěšnost. U této hypotézy se potvrdila pouze její první část, ţe 

s nástupem pouţívání antének se změnilo postavení bloků. Zvýšení úspěšnosti 

bloků nebylo prokázáno. Touto hypotézou se v dotazníku zabývají otázky č. 5 a 6. 

Otázka číslo 5 se zabývá změnou postavení bloků po zavedení antének. Po této 

změně se začaly bloky stavět dvěma způsoby. V 55% případů se bloky staví tak, 

aby zakrývaly diagonálu a pouštěly lajnu, ve zbylých 44% případů se bloky staví 

tak, aby zakrývaly lajnu a pouštěly diagonálu. Výběr jedné nebo druhé moţnosti je 

určen domluvou v týmu, musí mu však být přizpůsobena obrana v poli. Otázka č. 6 

se zabývá úspěšností bloků. 62% respondentů se přiklání k tomu, ţe se zvýšila 

úspěšnost dvojbloků a trojbloků, 14% dotazovaných zaznamenalo zvýšení 

úspěšnosti jednobloků a 10% si myslí, ţe tato změna úspěšnost bloků neovlivnila. 

V analýze zápasů se nárůst úspěšnosti bloků neprokázal. Průměrný počet úspěšných 

bloků v setu u jednoho druţstva je 3. Z rozhovoru vyplývá, ţe anténky vymezily 

hrací prostor nad sítí a ovlivnily dráhu přeletu míče nad sítí. 

 

 

Hypotéza H5: S moţností smečovaného podání z celé délky koncové čáry se 

zvýšila razance podání a přesnost umístění. U této hypotézy se potvrdila pouze její 

první část, ţe s pouţíváním smečovaného podání se zvýšila razance podání. 

Zvýšení přesnosti umístění nebylo prokázáno. Touto hypotézou se v dotazníku 

zabývají otázky č. 7, 8, 9 a 10. V otázce č. 7 je zjišťováno, zda má smečované 

podání větší razanci neţ podání ze země. To bylo potvrzeno 95% dotázaných. 

Otázka č. 8 je zaměřena na zjištění nárůstu přímých bodů z podání, chyb na podání 

a s tím související úspěšností smečovaného podání. O nárůstu přímých bodů 
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z podání při smečovaném podání je přesvědčeno 30% dotázaných. 45% 

dotazovaných je přesvědčeno, ţe došlo k nárůstu chyb na podání. 7% se přiklání 

k tomu, ţe se zvýšila úspěšnost podání, 18% si myslí, ţe se sníţila. Z analýzy 

utkání vyplývá, ţe průměrný počet přímých bodů z podání v jednom setu u jednoho 

druţstva je 1,6. Naproti tomu průměrný počet chyb na podání v jednom setu u 

jednoho druţstva je 2,8. Z toho vyplývá, ţe smečované podání nepřispělo k lepšímu 

umísťování podání. V otázce č. 9 zjišťujeme, zda se zvýšilo, či sníţilo riziko 

přešlapu při smečovaném podání. 55% dotázaných uvedlo, ţe se riziko přešlapu 

zvýšilo. 36% dotázaných se přiklání k tomu, ţe zůstalo stejné. V 10. otázce 

dotazníku zjišťujeme souvislost mezi moţností podávat z celé délky koncové čáry a 

umístěním podání. 65% dotázaných je přesvědčeno, ţe se umísťování podání 

zlepšilo, 28% dotázaných se přiklání k tomu, ţe umísťování podání zůstalo na 

stejné úrovni. Z analýzy utkání vyplývá, ţe v průměru druţstvo vyuţívá smečované 

podání v 36% všech podání. Druţstva ţen pouţívají smečované podání v průměru 

jen v 5% celkového počtu podání. V rozhovoru dotazovaný uvádí, ţe smečované 

podání se pouţívá více u muţů z důvodu větší razance. Ţeny jej pouţívají 

v menším mnoţství, hlavně s příchodem nových míčů od něj ţeny opouštějí a 

převáţně pouţívají naskočenou plachtu, která je v jejich případě účinnější.  

 

 

Hypotéza H6: Specializací hráčů na konkrétní post se zvýšila úroveň jednotlivých 

částí rozehry. Tato hypotéza se potvrdila. V dotazníku se k této hypotéze váţí 

otázky č. 11, 13 a 15. V otázce č. 11 zjišťujeme, které části rozehry specializace na 

posty nejvíce ovlivnila. Z vyhodnocení dotazníku vyplývá, ţe se zvýšila úroveň 

všech částí rozehry. 12% dotazovaných se přiklání k tomu, ţe se nejzřetelněji 

zvýšila úroveň nahrávky. 14% si myslí, ţe se nejvíce zvýšila úroveň přihrávky. 

K největšímu zvýšení úrovně došlo v útoku podle 20% dotazovaných. Otázka č. 13 

se zabývá změnami souvisejícími se specializací nahrávače. 85% dotazovaných 

uvádí, ţe se specializací nahrávače se začal pouţívat herní systém s jedním 

nahrávačem. V otázce č. 15 zjišťujeme, jaké změny přinesla specializace na post 

libera. 84% dotazovaných se shodlo na tom, ţe díky specializaci na post libera se 

zlepšila jak úroveň obrany v poli, tak i přesnost přihrávky. Shodli se také na tom, ţe 
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došlo ke změně rozestavení hráčů na příjmu, protoţe libero pokrývá větší část 

hřiště. 62% dotazovaných vidí jako další výhody libera moţnost zpomalení hry při 

střídání libera a také to, ţe si blokaři odpočinou, neţ nastoupí do přední části hřiště. 

Z analýzy zápasů vyplývá, ţe libero přijímá v průměru 27% všech podání a jeho 

úspěšnost na příjmu je v průměru 88%. Z rozhovoru vyplynulo, ţe se zavedením 

libera se zlepšila hra v poli. Libero hraje převáţně v zóně V., popřípadě v zóně VI., 

ve většině případů střídá do zadních pozic blokaře. Je to specialista na obranu a 

přihrávku podání soupeře, většinou bývá menší postavy a v obraně nahrazuje 

vysoké hráče, kteří nejsou v této činnosti tak dobří. Dále jsem se z rozhovoru 

dozvěděla, ţe specializace přinesly vysoké individuální a týmové nároky na 

jednotlivé posty, dále pak  preciznější, přesnější hru.  

 

Samotný výzkum proběhl bez větších komplikací, ale bylo obtíţné sehnat některé 

potřebné podklady. První problém nastal při zkoumání změn pravidel od roku 1950. 

Pravidla před rokem 1970 bylo velmi obtíţné sehnat. Nakonec jsem musela tyto 

materiály studovat ve všeobecné studovně Národní knihovny v Praze. Dalším 

problémem bylo sehnat videonahrávky utkání počítaných do 15 bodů se ztrátami, která 

se hrála do roku 1998. Tyto nahrávky mi zapůjčil pan Ejem z Českého volejbalového 

svazu. Setkala jsem se také s velkou neochotou hráčů a trenérů při vyplňování 

dotazníků. 
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8 ZÁVĚRY 

Po ukončení výzkumu a vyhodnocení všech výsledků z dotazníků, rozhovoru a analýzy 

utkání jsem došla k těmto závěrům: 

 Pravidla volejbalu prošla od roku 1950 do současnosti velkým 

mnoţstvím změn. Vývoj volejbalu nejvíce ovlivnily následující změny 

pravidel:  

Zavedení libera 

Moţnosti doteku sítě 

Hra beze ztrát do 25 bodů 

Moţnost odehrání míče nohou 

Tolerování nečistého příjmu podání 

Zavedení útočných čar 

 

 V průběhu sledovaných 60 let došlo ke změnám parametrů hřiště a 

k vývoji volejbalového vybavení. 

 Změny herních systémů úzce souvisí se změnami pravidel volejbalu. 

 Vývoj volejbalu nejvíce ovlivnily následující změny pravidel:  

Zavedení libera 

Moţnosti doteku sítě 

Hra beze ztrát do 25 bodů 

Moţnost odehrání míče nohou 

Tolerování nečistého příjmu podání 

Zavedení útočných čar 

 Od roku 1950 došlo ke zkrácení průměrné doby utkání. Zkrátila se i 

průměrná doba setu. 

 Počítání do 25 bodů beze ztrát zatraktivnilo utkání pro diváky. 

 Zrušením ztrát se smazaly výkonnostní rozdíly mezi soupeři. 

 Počítání do 25 bodů beze ztrát přispělo k lepšímu odhadu délky utkání. 

 Útok zadní řady je v současnosti součástí herních kombinací na signál. 

 S pouţíváním antének se změnilo postavení bloků. 

 Anténky vymezily hrací prostor nad sítí a ovlivnily dráhu přeletu míče. 

 Smečované podání má vyšší razanci neţ podání ze země. Jeho 

nevýhodou je větší výskyt chyb. 

 Průměrné druţstvo muţů vyuţívá smečované podání v 36% podání, ţeny 

v 5%  podání. 

 Specializací hráčů na konkrétní post se zvýšila úroveň jednotlivých částí 

rozehry. Délka rozeher se však v průměru nezměnila. 

 Se specializací hráčů na konkrétní posty se začaly pouţívat herní 

systémy s jedním a dvěma nahrávači. 
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 Se specializací hráče na post nahrávače se zvýšila úroveň nahrávky a 

následného útoky a začaly se pouţívat herní kombinace s jednoduchými i 

sloţitými signály. 

 Se specializací hráče na post libera se zlepšila úroveň přihrávky a obrany 

v poli. 

Tato diplomová práce shrnuje změny v pravidlech volejbalu od roku 1950 do 

současnosti. Můţe být proto uţitečná pro vyhledávání pravidel platných v jednotlivých 

letech. Dále přináší výsledky, které mohou odpovědět na časté otázky týkající se nejvíce 

pouţívaných herních systémů a kombinací ve volejbalu. Diplomovou práci mohou 

vyuţít začínající učitelé a trenéři, kteří by se chtěli volejbalu věnovat ve větší míře.   
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č. 1 Formulář dotazníku 

Dobrý den, jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a 

píši diplomovou práci zaměřenou na zjišťování dopadu změn pravidel volejbalu na 

herní systémy a kombinace. Tento dotazník je součástí práce. Byla bych Vám velice 

vděčná, pokud byste věnovali pár minut svého času na vyplnění následujících otázek.  

 

Dotazník je anonymní, pro jeho využitelnost je důležité vyplnit následující údaje: 

 

POHLAVÍ:    muţ   X   ţena   VĚK:    do 20 let       20-40 let       nad 40 let 

 

VZTAH K VOLEJBALU: hráč(ka) trenér(ka) rozhodčí funkcionář 

ČVS 

 

Pokud jste hráč(ka), prosím, zaškrtněne  na  jakém  postu  hrajete: 

nahravač smečař  blokař  univerzál libero  

 

 

Odpověď, se kterou souhlasíte, zakrouţkujte. Pokud máte na otázku jiný názor, 

napište ho prosím do kolonky jiná odpověď.  

 

 

 

 

 

1) Kterých pět změn pravidel volejbalu nejvíce ovlivnilo vývoj nových herních 

systémů a kombinací? Jakým způsobem?  

 

a) ……………………………………………………………………………… 
 

b) ……………………………………………………………………………… 
 

c) ........................................................................................................................... 
 

d) ………………………………………………………………………………... 
 

e) ........................................................................................................................... 
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2) Jakým způsobem ovlivnil délku setu přechod od hry do 15 bodů se ztrátami 

ke hře bez ztrát do 25 bodů?  

 

a) Zkrátila se doba setu.  
 

b) Prodlouţila se doba setu. 
 

c) S délkou setu se nic nestalo. 
 

d) Nedá se to s jistotou říct. Jsou ještě jiné faktory, které ovlivňují délku setu. 

Jaké konkrétně?  

……………………………………………………………………………… 

 

 

3) Jaké další změny způsobil přechod od hry do 15 bodů se ztrátami ke hře 

bez ztrát do 25 bodů v setu? 

 

a) Přešlo se k riskantnějšímu servisu. 
 

b) Hraje se méně riskantní podání.  
 

c) Nic se nezměnilo. 
 

d) Začaly se pouţívat nové herní systémy a kombinace. Jaké konkrétně?   

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

4) Myslíte si, ţe se změnou pravidla, které zavedlo útočné čáry: 

 

a) Omezilo se smečování ze zadní řady. 
 

b) Začala se ke smečování více vyuţívat zadní řada. 
 

c) Nic se nezměnilo. 
 

d) Začaly se pouţívat nové herní systémy a kombinace. Jaké konkrétně? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 
 

e) Jiná odpověď:   

……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 
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5) Změnila se s nástupem pouţívání antének nějakým způsobem stavba 

bloků? 

 

a) Začaly se více pouţívat dvojbloky a trojbloky. 
 

b) Začaly se více pouţívat  jednobloky. 
 

c) Bloky se začaly stavět tak, aby zakrývaly diagonálu a pouštěly útok do lajny. 
 

d) Bloky se začaly stavět tak, aby zakrývaly lajnu a pouštěly útok do diagonály. 
 

e) Bloky se stavějí tak, ţe zakrývají celou plochu hřiště. 
 

f) Jiná odpověď:   

……………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………

………. 

 

 

6) Myslíte si, ţe se s nástupem pouţívání antének: 

 

a) Zvýšila úspěšnost jednobloků. 
 

b) Sníţila úspěšnost jednobloků. 
 

c) Zvýšila úspěšnost dvojbloků a trojbloků. 
 

d) Sníţila úspěšnost dvojbloků a trojbloků. 
 

e) Úspěšnost bloků tato změna neovlivnila. 
 

f) Jiná odpověď:   

……………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………

………. 

 

 

7) Myslíte si, ţe s nástupem smečovaného podání se: 

 

a) Zvýšila razance podání. 
 

b) Sníţila razance podání. 
 

c) Razance podání se nezměnila. 
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8) S nástupem smečovaného podání se: 

 

a) Zvýšila úspěšnost podání. 
 

b) Sníţila úspěšnost podání. 
 

c) Vyskytuje se více přímých bodů z podání. 
 

d) Vyskytuje se více chyb na podání. 
 

e) Úspěšnost podání se nezměnila. 

 

 

9) S nástupem smečovaného podání se: 

 

a) Sníţilo se riziko přešlapu při podání. 
 

b) Zvýšilo se riziko přešlapu při podání. 
 

c) Riziko přešlapu zůstalo stejné. 
 

d) Jiná odpověď:   

……………………………………………………………………... 

 

 

10)   Myslíte si, ţe s moţností podávat z celé délky koncové čáry: 

 

a) Zlepšilo se umísťování podání. 
 

b) Zhoršilo se umísťování podání. 
 

c) Umísťování podání zůstalo na stejné úrovni. 
 

d) Nic se nezměnilo. 
 

e) Začaly se pouţívat jiné herní systémy a kombinace. Jaké konkrétně? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 
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11)  Specializace hráčů na konkrétní post (smečař, blokař, nahravač, univerzál,  

libero) způsobila:  

 

a) Zlepšení úrovně všech částí rozehry. 
 

b) Výrazně se zlepšila úroveň přihrávky. 
 

c) Výrazně se zlepšila úroveň nahrávky. 
 

d) Výrazně se zlepšila úspěšnost útoku. 
 

e) Výrazně se zlepšila úroveň obrany na síti. 
 

f) Výrazně se zlepšila úspěšnost obrany v poli. 
 

g) Úspěšnost ţádných částí rozehry se nezměnila. 
 

h) Jiná odpověď:   

……………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………

………. 

 

12)   Při specializacích hráčů na konkrétní posty se začaly pouţívat nové herní 

systémy a kombinace. Které konkrétně? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………….... 

 

13)   Se specializací funkce nahravače se: 

 

a) Zvýšila přesnost nahrávky. 
 

b) Následně zvýšila úspěšnost útoku. 
 

c) Změnilo se rozestavení hráčů při příjmu. Jak?   

…………………………………… 

………………………………………………………………………………

……… 

………………………………………………………………………………

……… 
 

d) Začaly se pouţívat jiné herní systémy a kombinace. Jaké konkrétně? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 
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14)  Jaké signály nahravače pouţíváte ve vašem týmu? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………… 

 

15)  S nástupem libera do hry se: 

 

a) Zlepšila úroveň obrany v poli. 
 

b) Došlo ke zpřesnění přihrávky. 
 

c) Nic se nezměnilo. 
 

d) Změnil se způsob rozestavení hráčů v poli na příjmu. Jak?   

……………………… 

………………………………………………………………………………

……… 
 

e) Změnil se způsob rozestavení hráčů v poli při obraně. Jak?   

……………………… 

………………………………………………………………………………

……… 
 

f) Změnil se způsob rozestavení hráčů v poli při útoku. Jak?   

……………………… 

………………………………………………………………………………

……… 
 

g) Došlo ještě k dalším změnám. Jakým?   

…………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 

 

16)   Povaţujete tyto změny pravidel za přínos pro volejbal?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………… 
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17)   Co byste změnili na současných pravidlech volejbalu? Proč? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velice Vám děkuji, ţe jste si udělal(a) čas na vyplnění tohoto dotazníku. 

S přáním krásného dne Zuzana Kohlová. 
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č. 2 Otázky k rozhovoru 

 

1) Které změny pravidel podle Vás nejvíce ovlivnily vývoj volejbalu? Proč a jakým 

způsobem? 

 

2) Co si myslíte o změně počítání bodů bez ztrát do 25? Jak tato změna ovlivnila 

hru? 

 

3) Co se změnilo, kdyţ se začaly pouţívat anténky? 

 

4) Je smečované podání účinnější neţ podání ze země? Dělá se v něm více chyb? 

Vyplatí se? 

 

5) Co přinesly specializace hráčů na určité posty? Jaký má být nahrávač, libero, 

smečař, blokař a univerzál? 

 

6) Jak znatelně se zlepšila obrana v poli, kdyţ se začal pouţívat libero? 

 

7) Co pozitivního přinesly volejbalu změny pravidel? Přinesly také něco 

negativního? 

 

8) Co byste na současných pravidlech vy osobně změnil? 
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č. 3 Protokol utkání  

CELKOVÁ DOBA UTKÁNÍ (s přestávkami a oddechovými časy): 

____________________ 

CELKOVÁ DOBA SETU (s oddechovými časy):   

                                              1. Set ____________   počet oddechových časů 

_____________ 

                                              2. Set ____________   počet oddechových časů 

_____________ 

                                              3. Set ____________   počet oddechových časů 

_____________ 

                                              4. Set ____________   počet oddechových časů 

_____________ 

                                              5. Set ____________   počet oddechových časů 

_____________ 

TABULKA ZTRÁTOVÁNÍ: 

           1. SET             2. SET             3. SET             4. SET             5. SET 

DRUŢTSVA:  DRUŢTSVA:  DRUŢTSVA:  DRUŢTSVA:  DRUŢTSVA: 

               :                                           :                  :                 :                 : 

BODY

:   

BODY

:   

BODY

:   

BODY

:   

BODY

:  
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Strana 133 

 

 

DRUŢSTVO:        

HRA NA SÍTI:        

ÚTOK PŘEDNÍ ŘADY               

ÚTOK ZADNÍ ŘADY               

ÚSPĚŠNÝ BLOK               

        

PODÁNÍ:        

SMEČOVANÉ 

PODÁNÍ               

PŘÍMÝ BOD Z 

PODÁNÍ               

CHYBY NY PODÁNÍ               

        

HRA V POLI:        

CELKOVÝ POČET 

PŘÍJMŮ               

ÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY 

LIBERA               

NEÚSPĚŠNÉ PŘÍJMY 

LIBERA               

 

 

 

 

 

 

 


