
Přílohy: 

1. Kompletní slovníky ( současný a výchozí) 

2. Kompletní grafy k dotazníku. (1-23)  



Příloha 1  

Současný slovník 2011/2012    Výchozí slovník 1987/1988 

A     A   

amatér špatně hrající hráč   aerovka TJ Aero Odolena Voda 

amerika odbití míče v pádu   alka-test test na alkohol 

anténa 

 tyčka ohraničující 

prostor nad sítí   anténa 

ohraničuje prostor nad 

sítí 

anténka 

tyčka ohraničující prostor 

nad sítí   anténka 

ohraničuje prostor nad 

sítí 

antuka 

hřiště s antukovým 

povrchem   antuka 

hřiště s antukovým 

povrchem 

aut 

míč, který spadne mimo 

hřiště       

B     B   

bagr 

odehrání míče obouruč 

spodem   bačkora měkký míč 

balon míč   bafat 

nekoncentrovat se na 

hru 

bejkárna špatná herní rozhodnutí   bafik 

funkcionáři 

volejbalových oddílů 

beton blok   bafuňář 

funkcionáři 

volejbalových oddílů 

bijec dobrý útočník   bagr odbití obouruč spodem 

bít prudce smečovat   bedna 

chytře hrající zkušený 

hráč 

blokař 

specializovaný hráč na 

obranu na síty   bencovka 

nahrávka - herní signál 

dle nahrávače Pence 

bodovka 

situace, ze které je jistý 

bod   bijec smečař 

bodovat 

1) dát bod 2) získat sérii 

bodů   bít činnost smečaře 

bochan 

nižší a rychlejší náhra do 

kůlu   blokař 

hráč specializovaný na 

obrannou činnost na síti 

bochánek 

nižší a rychlejší náhra do 

kůlu   bodovat získat/získávat body 

bombarďák dobrý útočník   bochan herní signál, nahrávka 

bomber dobrý útočník   bolevák nedokonalá hra soupeře 

bouchač dobrý útočník   bombarďák smečař 

bouchat smečovat silně   bombař smečař 

brankář 

soupeřův hráč, který hraje 

i míče letící do autu   bombr smečař 

buchta pomalá smeč   bouchač smečař 

budka 

úder končící na hlavě 

soupeře   bouchat činnost smečaře 

bulhar 

hráč, který za každé 

situace co nejsilněji útočí   bramboračka nedokonalá hra soupeře 



bušič dobrý útočník   brzda herní signál, nahrávka 

bušit prudce smečovat   budka 

úder končící na hlavě 

soupeře 

být v laufu 

mít převahu nad 

soupeřem   bufet 

úder končící na hlavě 

soupeře 

      buchta měkký míč 

      být v laufu 

mít dobrou sportovní 

formu 

C     C   

clonit 

stát ve výhledu 

přijímajícímu hráči   candát 

ojedinělé pojmenování 

pro odbití míče v pádu 

vpřed 

      cedník 

špatně postavený nebo 

děravý blok 

      cihla vysoká nahrávka 

      clona herní signál, nahrávka 

Č     Č   

čapat 

čapnem to! je motivační 

pokyn pro družstvo, aby 

dobře zpracovali podání   čajíček špatný hráč 

čapat do čepice 

dobře zvedat míče od 

soupeře   čapač hráč dobře hrající v poli 

čára 

míč trefený přesně na 

čáru   čapat hrát dobře v poli 

čelovka 

zasažení hráče míčem do 

hlavy   čapat do čepice 

dobře zvedat míče od 

soupeře 

čistit 

hrát v poli obětavě (i v 

pádu)   černoch útok z rychlé nahrávky 

čtyřka 

1) zóna na hracím poli 2) 

rychlá nahrávka mezi 

středem hřiště a kůlem   čeřen síť 

čudla nepovedená smeč   čtyřka 

střelená nahrávka 2 

metry od nahrávače 

čuně míč tečující při letu pásku   čudla 

odbití míče v pádu 

vpřed 

      čulibrk špatný hráč 

      čurda míč tečující pásku 

      čvachťák dvojdotek míče 

D     D   

dát bod získat míč   dát bambuli dát poslední bod v setu 

dát debla 

dát krátkou smeč do 

území 3 metry za síť   dát debla 

dát krátkou smeč do 

území 3 metry za síť 

dát  do debla 

dát krátkou smeč do 

území 3m za sítí   dát do debla 

dát krátkou smeč do 

území 3 metry za síť 

dát mu to 

pokyn nahrávači k 

nahrávce   dát do kapsičky 

zahrání míče pod nohy 

blokařů 

dát přítah 

dobře zpracovat 

soupeřovo podání   dát mu to pokyn pro nahrávače  



dát příjem 

dobře zpracovat 

soupeřovo podání   dát pod ruku přesná nahrávka 

dát si míč na gumičku 

(dejte si to na gumičku) 

(dejte si to na gumičku) 

říká se, pokud někomu 

neustále utíká míč   dát přítah přijmout podání 

debl 

hra dvojic na menším 

hřišti   dát střechu zablokovat smečaře 

deka 

dát někomu deku 

znamená jednoznačně ho 

porazit   dát to na něj 

pokyn pro podávajícího 

hráče, aby podal na 

slabého hráče 

dekl dobrý blok   debl 

hra dvojic na menším 

hřišti 

deska dobrý blok   deka blok 

dělo prudká smeč   deska blok 

děravej blok nekompaktní blok   dělník hráč dobře hrající v poli 

diagonála 

smeč úhlopříčně 

soupeřovým polem   dělo prudké podání 

diga 

smeč úhlopříčně 

soupeřovým polem   děravej blok špatně postavený blok 

dlouhá diga 

smeč úhlopříčně 

soupeřovým polem v 

nejdelší možné dráze   diagonála 

smeč úhlopříčně 

soupeřovým polem 

dobrej míč, který spadl do hřiště   diga 

smeč úhlopříčně 

soupeřovým polem 

dostat kanára nezískat ani bod   dostat kanára prohrát s nulou 

dotáhnout dohnat soupeřovo skóre   dostat mezi rohy být trefený do hlavy 

dotáhnout to k anténě nahrát míč až na kraj sítě   dostat mezi světla být trefený do hlavy 

dotáhnout to na kůl nahrát míč až na kraj sítě   dostat strejce být trefený do hlavy 

dotlačit to na kůl nahrát míč až na kraj sítě   dotlačit na kůl nahrát až k okraji sítě 

dvoják dvojdotek míče, chyba   drajver smečař 

dvojka 

1) zóna na hřišti 2) útok 

ze středu za zády 

nahrávače 3) hrát dvojku 

znamená smečovat z kůlu   drak smeč mimo hřiště 

dřevák špatný hráč   duel 

utkání rekreačních 

volejbalistů 

      dupák útok z rychlé náhry 

      dvoják dvojitý dotek míče 

      dvojka 

1) univerzál, 2) 

nahrávka za hlavu,3) 

útočná kombinace dvou 

smečařů 

E     E   

empajr 

vyvýšené sedadlo pro 

rozhodčího   elpaso horní okraj sítě 

esíčko přímý bod z podání   empajr 

vyvýšené sedadlo pro 

rozhodčího 

eso přímý bod z podání   éro smeč mimo hřiště 



eston vrchní podání bočné   eso přímí bod z podání 

estonec vrchní podání bočné   eston vrchní podání bočné 

      etovka rychlá nahrávka 

      exovka dlouhá nahrávka na kůl 

F     F   

fazóna dobrá forma   fakir rozhodčí 

      fasáda forma 

      fazóna forma 

      foukač rozhodčí 

G     G   

gala míč dle výrobce   gala míč dle výrobce 

      gramle blok 

      guma 

hráč s dobrým 

výskokem 

H     H   

haluz nevydařený útočný úder   habeš špatná hra soupeře 

handa 

kůl, který má nahrávač/ka 

za hlavou   handa útok s kůlu nahrávače 

headshot 

zasažení hráče míčem do 

hlavy   házet nahrávat 

hlavička 

zasažení hráče míčem do 

hlavy   hlava  chytrý hráč 

hlava  chytrý hráč   hodit na kůl nahrát až na kraj sítě 

hodit na kůl pokyn pro nahrávače   hodit to tam 

pokyn pro nahrávače, 

aby hrál z první přes síť 

hodit vo 

výzva při přátelské hře, 

míč hraný o zem, který 

rozhodně, kdo začne 

podávat   hodit vo 

při přátelské hře se 

rozhoduje o prvním 

podání míčem hozeným 

o podání 

holomajzna špatná hra soupeře   holič rozhodčí 

hodit rybu odbití míče v pádu   holomajzna nedokonalá hra soupeře 

homerun 

úder letící za hranice 

hřiště   hopan 

hráč s dobrým 

výskokem 

hopík 

hráč s vysokým 

výskokem   hope 

upozornění, že 

podávající hráč skáče 

hrát do lajny útočit podél strany hřiště   hopša 

upozornění, že 

podávající hráč skáče 

hrát lajnu útočit podél strany hřiště   houpačka 

střídavá výkonnost 

družstva v zápase 

hrát na prdě hrát na pozici smečaře   houpačková série 

střídavá výkonnost 

družstva v soutěži 

hrát na půl plynu nehrát naplno, nesnažit se    housle zisk nejvýše 6 bodů 

hřebík prudký útok do země   houslista špatný hráč 

hvězda 

výborný hráč, užívá se i 

ironicky   hrábě 

převrácené dozadu 

ohnuté prsty 



      hráblo blok 

      hrací teplota 

teplota ideální pro 

podání optimálního 

výkonu 

      hrát lajnu smečování po lajně 

      hrát na prezidenta 

hrát na poslední bod v 

setu 

      hrát na půl plynu 

podávat nemaximální 

výkon 

      hrát prostředek hra na 3. a 6. zóně 

      hrát vo něj 

míč hraný odrazem od 

země, rozhodující o 

prvním podání 

      hřebík prudký smeč 

      hugo rozhodčí 

      hvězda dobrý hráč 

      hvízdálek rozhodčí 

CH     CH   

chrápat nekoncentrovat se na hru   chrápat 

nekoncentrovat se na 

hru 

      chytit kanára 

nezískat na soupeři ani 

bod 

I     I   

      ipska/ípéeska Slavia IPS Plzeň 

      iveta herní kombinace 

J     J   

jednička 

1) zóna na hracím poli 2) 

rychlá nahrávka ze středu 

sítě 3) post nahrávače   japan plachtící podání 

jednonožka 

rozběh na smeč, kdy se 

útočník odráží jen z jedné 

nohy   japonec plachtící podání 

jezdit 

hýbat se rychle v poli a 

vybírat míče   japonsko plachtící podání 

jít do bodu 

povzbuzování hráčů 

navzájem k dobrému 

výkonu   jednička 

1) smečař 2)rychlá 

nahrávka nad sebe 

jít do lajny útočit podél lajny   jít do bodu 

povzbuzování hráčů 

navzájem k dobrému 

výkonu 

jít do vedení otočit průběh utkání   jít do vedení 

slabší družstvo otočí 

průběh zápasu 

jít na prdu hrát na pozici smečaře       

jít za ránou tvrdě útočit       

jsme na nich 

dostat se na stejné skóre 

jako soupeř       

K     K   



kanár 

jedno z družstev prohraje 

s nulou, viz dostat kanára   kanár nula získaných bodů 

kaplička 

vrchní odbití obouruč, ve 

výši ramen, malíkovou 

stranou předloktí   kaplička 

vrchní odbití obouruč, 

ve výši ramen, 

malíkovou stranou 

předloktí 

kapr odbití míče v pádu vpřed   kapr 

odbití míče v pádu 

vpřed 

kavka 

hráč, dělající hloupé 

chyby   katr síť 

kobra 

úder přes sít jednoruč 

ohnutými prsty, beachový   kavkárna školácké chyby 

kolíbka odbití míče v pádu vzad   ke strojům povel k rozcvičení 

kolík prudký smeč na zem   kladivo vrchní podání čelné 

komín vysoká nahrávka   klouzanda blátivé hřiště 

koncovka 

posledních několik bodů 

setu   knedlík 

úder končící na hlavě 

soupeře 

koncový hráč hráč, který kazí   kočka-myš 

střídavé úspěchy 

družstev v boji o 

vítězství 

kopec vysoká nahrávka   kohinor rozhodčí 

kopyto špatně hrající hráč   kolíbka odbití v pádu vzad 

koule míč, bod   kolík 

1)útočný úder z kůlu 2) 

prudká smeč 

kraják 

hráči stojící v poli na 

krajích hřiště   komenský chytrý hráč 

kraťas nečekaný zkrácený úder   komín vysoká nahrávka 

kraťásek krátké podání za síť   koule základních šest hráčů 

kulička míč, bod   kouřit 

nekoncentrovat se na 

hru 

kurt hřiště   kraťas krátké podání za síť 

kůl stojan držící síť   kraťásek krátké podání za síť 

      krchňa nevydařený útočný úder 

      kříž 

signál ke křížení dvojice 

útočníků 

      křížek 

signál ke křížení dvojice 

útočníků 

      kurt volejbalové hřiště 

      kůl 

stojany na volejbalovou 

síť 

      kůlař 

hráč dobře smečující z 

okraje sítě 

      kulík útočný úder z kůlu 

      kůže míč 

      kvalitní lavička kvalitní náhradníci 

L     L   



lajna 

1) ohraničení hřiště 2) 

smeč do lajny 3) 

ohlášení, že míč spadl do 

hřiště   lepeňák míč 

lama špatný hráč   levák 

smečař hrající levou 

rukou 

lavička 

hráči, kteří nejsou 

nasazeni do zápasu   lišák hráč hrající chytře 

lejt hrát krátký úder za blok   litva vrchní podání bočné 

lepit nahrávat příliš blízko síti   lodyha vysoký hráč 

lízat lajnu 

míč dopadl alespoň 

částečně na okraj hřiště    lokotka TJ Lokomotiva Plzeň 

lob umístěný technický úder       

lobánek umístěný technický úder       

lobovat 

hrát technický umístěný 

úder        

lodyha vysoký hráč       

loser/lůzr špatně hrající hráč       

M     M   

malůvka dobrá přesná náhra   máchnout pádlem tvrdě zasmečovat 

mančaft družstvo   mančaft družstvo 

martin růžek  

míč trefený přímo do 

rohu hřiště   mašle 

páska u horního okraje 

sítě 

máslo 

Špatný ovlivnitelný 

rozhodčí   mates 

úder končící na hlavě 

soupeře 

meruna míč   máznout vytlouct blok 

metr 

nahrávka na středu sítě 

nad sebe   medicinbál druh míče 

metr za 

nahrávka na středu sítě za 

hlavu nahrávače   měchejř druh míče 

mezi kozy 

míč, který dopadne mezi 

dva hráče   měkota špatný hráč 

mičuda míč   mergle míč 

mikasa míč dle výrobce   meruna míč 

morda velká rána   metr nahrávka nad sebe 

mrdka nevydařený útočný úder   míč vypad míč v autu 

mrcha nevydařený útočný úder   mikasa míč výrobce mikasa 

mrkev rozhodčí   mít navrch 

vedoucí družstvo má 

navrch 

mydlit 

mít převahu nad 

soupeřem   mít pauzu 

nekoncentrovat se na 

hru 

      mlat 

hřiště s tvrdým 

povrchem 

      monoblok jednoblok 

      morda prudký smeč 

      mrakobijec smečař 



      mydlit prudce smečovat 

      myslivec chytrý hráč 

      myslivna chytrý hráč 

N     N   

na druhou 

míč zahraný na druhou 

stranu bez nahrávky   na druhou 

míč zahraný na stranu 

soupeře na druhý dotek 

na doskok 

nahrávka pro hráče na 

zadních pozicích   naběrák odbití obouruč spodem 

nahrávač 

hráč specializovaný na 

nahrávání   nabitá lavička kvalitní náhradníci 

náhra 

1) nahrávající hráč 2) 

nahrávka   naentlovat 

zahrát útočný uder 

přesně do rohu nebo na 

čáru 

najít ho 

pokyn pro podávajícího 

nebo útočícího hráče, aby 

hrál na slabého protivníka   nahodit to pokyn k nahrávce 

na komoru 

úder končící na hlavě 

soupeře   nahrávač nahrávající hráč 

nalitý 

nahrávka velmi blízko k 

síti   náhra nahrávka 

náměstí 

volný nikým nekrytý 

prostor   najít ho 

pokyn pro útočníka 

nebo podávajícího 

naprat nepovedený útok   nalomit 

nalomit soupeře 

znamená, že ztratí 

odhodlání vyhrát 

napsat bod 

napíšeme bod - 

povzbuzující pokřik   namalovat to dobře nahrát 

naražená síť 

dotek sítě hráče je 

způsoben nárazem míče 

letícího od soupeře   namazat se 

ztrácet body vlastními 

chybami 

neblok hráč, který neblokuje   náměstí 

volný nikým nekrytý 

prostor 

neblok za blok 

herní systém, kdo 

neblokuje, jde za blokaře 

vykrývat   naprat činnost smečaře 

nevošetřovat to 

pokyn pro útočníka, aby 

útočil tvrdě   napsat bod vyhrát míč 

normál náhra do kůlu   naražená síť 

dotek sítě hráče je 

způsoben nárazem míče 

letícího od soupeře 

nový vedoucí 

družstvo, které převezme 

vedení   nasadit blok sestavit blok 

      nastřelit figuru zasažení hráče do těla 

      netrefit čtverec míč zahraný do autu 

      nevošetřovat to hrát odvážně, neopatrně 

      normál 

vysoká dlouhá nahrávka 

do kůlu 

      nula 

vysoká dlouhá nahrávka 

do kůlu 



O     O   

oddech oddechový čas   obíhačka 

signál, kdy smečař 

obíhá nahrávače 

odejít 

když družstvo odejde, 

ztratí motivaci ke hře   obojživelník univerzál 

      óbr přestup 

přestup hráčů z týmu do 

týmu 

      obsloužit 

obsluž ho je výzva pro 

nahrávače 

      oddech oddechový čas 

      odejít 

družstvo odejde , 

neklade odpor a 

prohrává 

      odražeč špatně přijímající hráč 

      odrovnat zablokovat někoho 

      odskok 

útok z polovysoké 

nahrávky  

      oficiál oficiální soutěžní míč 

      oklepávačka slabý útočný úder 

      okurka vysoký hráč 

P     P   

padající list plachtící podání   padající list plachtící podání 

padáček plachtící podání   padáček 

nerotované podání, kdy 

míč ke konci dráhy 

klesá takřka kolmo 

padák 

nerotované podání, kdy 

míč ke konci dráhy klesá 

takřka kolmo   padák 

nerotované podání, kdy 

míč ke konci dráhy 

klesá takřka kolmo 

pajp 

útok ze zadní pozice na 

středu   palice chytrý hráč 

palubovka hřiště   palubovka hřiště 

parketa 

hřiště s parketovým 

povrchem   pan nahravač dobrý nahrávač 

parohy 

míč, který projde blokaři 

mezi rukama   papírák slabé podání 

páska horní okraj sítě   parketa 

hřiště s parketovým 

povrchem 

pentle 

míč tečující horní okraj 

sítě   parohy 

špatně nastavené ruce 

na bloku 

pětka nahrávka na středu   partyja družstvo 

pinkaná 

nekvalitní hra s malým 

procentem prudkých 

útoků   pas horní okraj sítě 

píchat 

píchej je pokyn pro hráče, 

aby hrál míč nahraný 

příliš blízko k síti 

špičkami prstů   paskvil špatná hra soupeře 



plácal špatný hráč   paso horní okraj sítě 

plácaná nekvalitní hra   pastelky 

převrácené dozadu 

ohnuté prsty 

plachta plachtící podání   pauza viz mít pauzu 

plachťák plachtící míč   pečetit uzavřít utkání 

plachtící podání 

míč při letu plachtí ve 

vzduchu   pentle horní okraj sítě 

plavat v saku dotýkat se při hře sítě   pérák 

hráč s vysokým 

výskokem 

počapat zvedat míče v poli   pětka polovysoká nahrávka 

podan podání   píchat 

způsob odbití špatně 

nahraného míče 

póďo podání   pískač rozhodčí 

pohoupat  

míč, který jde přes pásku, 

kde chvíli balancuje   pískálek rozhodčí 

polař hráč hrající dobře v poli   pískátko rozhodčí 

poslat blok na párek 

nahrát nečekaně, takže 

blok nestihne dojít na 

místo   pískoviště beachové hřiště 

poslat míč do kytek zahrát míč do autu   plac hřiště 

posouvat nahrávat   plácaná špatná hra soupeře 

post 

úloha hráče - smečař, 

blokař, nahrávač či 

univerzál   plachťák plachtící podání 

posunout do lajny 

přemístění bloku, hráče, 

či útoku blíže k lejně   plachtící podání 

míč při letu plachtí ve 

vzduchu 

použitej blok 

blok, o který útočník 

zahraje míč do bodu   plachtit 

skákat na blok bez 

správného postavení 

prase 

míč, který se při letu 

dotkne pásky   plakát úder letící mimo hřiště 

prášit 

pokud se míč při dopadu 

dotkne lajny tak "práší"   plážovka špatná hra soupeře 

prát 

prudce smečovat s co 

největší silou   plynojem úder letící mimo hřiště 

prda prudká smeč   plynovod úder letící mimo hřiště 

probít  

dostat míč na stranu 

soupeře skrz bloky   podrazka rozhodčí 

procpat  

dostat míč na stranu 

soupeře skrz bloky   podtrhovač rozhodčí 

propasírovat to 

dostat míč na stranu 

soupeře skrz bloky   polař hráč dobrý v poli 

prorazit dostat smeč skrze blok   posera špatný hráč 

prorvat dostat smeč skrze blok   poslat to na něj 

pokyn pro útočníka 

nebo podávajícího 

prsty 

odehrání míče obouruč 

vrchem   post 

místo na hřišti i 

specializovaná úloha 

hráčů 



přeďák hráč na síti, na útoku   potrubí úder letící mimo hřiště 

přejít 

přejde! Znamená 

vyrování, že soupeř 

přehraje míč přes síť   pouťák 

snadné utkání se slabím 

soupeřem 

příhra zvednutý míč v poli   prápor síť 

přijímač přijímající hráč   prase 

míč dotýkající se 

horního okraje sítě při 

přeletu na stranu 

soupeře 

přístřel rychlá nahrávka   prát prudce smečovat 

přítah 

zpracování soupeřova 

podání   prcek smeč z rychlé nahrávky 

přitáhnout  

motivační pokřik pro 

vylepšení zpracování 

podání   prda prudká smeč 

pumlíč míč   prezident  viz hra na prezidenta 

půllitr 

hra jednoruč spodem 

pěstí, jako když zvedáme 

půllitr   probít dostat smeč skrze blok 

      procpat dostat smeč skrze blok 

      propasírovat dostat smeč skrze blok 

      prorazit dostat smeč skrze blok 

      prorvat dostat smeč skrze blok 

      prostředek  třetí a šestá zóna hřiště 

      prstama odbití obouruč vrchem 

      první míč příjem podání 

      přeháňka dlouhá nahrávka na kůl 

      přehrát být lepší než soupeř 

      přehřátej nervózní hráč 

      příhra 

první odbití míče ve 

vlastním poli - 

přihrávka 

      přijímač hráč s dobrým příjmem 

      přikrýt zablokovat hráče 

      příroďák 

hráč talentovaný od 

přírody 

      přišít 

zahrát útočný uder 

přesně do rohu nebo na 

čáru 

      přítah  viz dát přítah 

      přitáhnout zvednout podání 

      pucka míč 

      puchr míč 

      pustit do kytek zahrát míč do autu 

      půjčit mu to pokyn pro nahrávače 



      půlka herní signál, nahrávka 

R 

míč letící daleko za 

hranice hřiště   R   

raketa dobrý útočník   ranař smečař 

ranař 

úder, který končí na hlavě 

protihráče   razítko 

úder, který končí na 

hlavě protihráče 

razítko rolovaný umístěný útok   roláda překvapivý krátký míč 

roláda rolovaný umístěný útok   ropovod úder letící mimo hřiště 

roládička 

úder letící daleko za 

hranici hřiště   roura úder letící mimo hřiště 

roura 

prudce smečovat, takže 

soupeř nemůže míč 

zpracovat   rozdat to pokyn pro nahrávače 

rozbíjet parkety 

nahrávat různým 

útočníkům   rozdělit to pokyn pro nahrávače 

rozdávat 

nahrávkou roztrhnout 

blok   rozhejbačka rozcvičení 

rozhodit 

zahřátí se před hrou s 

míčem   rozhodit to pokyn pro nahrávače 

rozpinkání 

míč umístěný přesně do 

rohu hřiště   rozjet to motivační pokyn 

růžek vybírání míče v pádu   rozklíženej nervózní hráč 

ryba vybírání míče v pádu   rozpinkat se rozcvičit se s míčem 

rybička odbití v pádu vpřed   rybář hráč, který je často v síti 

rybka rychlá náhra na středu   rybička odbití v pádu v před 

rychlík     rybka odbití v pádu vpřed 

  síť   rychlík smeč z rychlé nahrávky 

S 

motivační pokřik pro 

zpracování soupeřova 

podání   S   

sako 

pokyn pro smečaře, aby 

útočil vší silou   sako síť 

sebrat 

úder obouruč horem, 

dlaněmi nebo hranami 

dlaní   sebrat zpracovat podání 

sekat 

odehrávání míčů 

jednoruč, špatnou 

technikou   sekyrka 

vrchní odbití obouruč, 

ve výši ramen, 

malíkovou stranou 

předloktí 

sekyrka podání   semafor 

odbití míče jednou 

rukou 

semafor podání   serv podání 

servis podání   servisman podávající hráč 

serv zasáhnout soupeře   shodit zablokovat hráče 

servo poslední míč setu   schody 

signál podle výšky 

výskoku útočníků 

zapojených 

sestřelit domluvená nahrávka   síťař hráči nacházející se u 



sítě 

setball, setbol hráč na síti, na útoku   skipi 

hráč s dobrým 

výskokem 

signál 

dávat body úspěšnými 

útoky   sklepka míč hraný sklepnutím 

síťař 

míč sklopený na 

soupeřovo hřiště, útok 

bez síly   skoba prudký smeč 

skládat 

míč sklopený na 

soupeřovo hřiště, útok 

bez síly   skokan 

hráč s dobrým 

výskokem 

sklepka 

odbití míče v pádu (na 

parketách)   slabina špatný hráč 

sklopka prudký útok   slabota špatný hráč 

skluz dobrý blok   smečák smečař 

skoba špatný hráč   sokol lavička kvalitní náhradníci 

skříň 

jednoznačně porazit 

soupeře   solit prudce smečovat 

slabina silně útočit   spláchnout 

snadno vyhrát nad 

soupeřem 

smáznout nedávat na hřišti pozor   spoďár spodní podání 

solit účinné spodní podání   srážet prudce smečovat 

spát dobrý blok   staročech 

systém z volejbalové 

historie s jedním 

smečařem a jedním 

nahrávačem 

spodní skákaný dobrý blok   stěna dobrý blok 

stěna vysoká nahrávka   strčit mu to pokyn pro nahrávače 

sto tam, dvěstě zpátky blokař   strejda 

úder, který končí na 

hlavě protihráče 

strop nastavit dobrý blok   strkač nahrávač 

střeďák rychlá nahrávka do kůlu   střeďák blokař 

střecha  rozhodčí   střecha  nastavit dobrý blok 

střelba 

vysoké rotované podání z 

bočného postavení   střel krátká rychlá nahrávka 

sudí 

vysoké rotované podání z 

bočného postavení   střelba krátká rychlá nahrávka 

svíce     střelenka krátká rychlá nahrávka 

svíčka     střílet činnost nahrávače  

      sudí rozhodčí 

      sundat ho zablokovat hráče 

      svíce 

vysoké rotované podání 

z bočného postavení 

      svíčka 

vysoké rotované podání 

z bočného postavení 

      svlačec vysoký hráč 



Š     Š   

šestka šest nejlepších hráčů   šavle 

smeč bočním úderem 

přes hlavu 

škodná špatný hráč   šestka základních šest hráčů 

šlupka prudká smeč   šetelička slabý útočný úder 

šňůra řada bodů   šetelka slabý útočný úder 

šolíchat hrát bez razance   šmrdla slabý útočný úder 

špetka 

úder volejbalovou 

špetkou- zpevněná 

polouzavřená dlaň   šmrdlák slabý útočný úder 

šudla nevydařený útočný úder   šoust rychlá nahrávka 

šumivka poslední míč setu   špetka 

správné nastavení ruky 

při spodním odbití 

šupa prudká smeč   špička herní signál, nahrávka 

šuplík 

do šuplíku - míč 

propadne mezi rukama 

bloku a páskou   špíl volejbalová hra 

      špona úder letící mimo hřiště 

      štika 

odbití míče v pádu 

vpřed 

      šuplík 

smeč z rychlé nahrávky 

z okraje sítě 

      šutrař smečař 

      švestka míč 

T     T   

tajm oddechový čas   tahák nečisté odbití 

tajmaut oddechový čas   tajm oddechový čas 

taženej míč podržený na ruce   tajmaut oddechový čas 

teč 

1) dotek míče na pásce 2) 

hráč se dotknul míče, 

který letěl do autu   tandem 

signál dvou útočníků za 

sebou 

tečka 

1)zasažení hráče míčem 

do hlavy 2) poslední míč 

setu.   téct prohrávat 

tlačit hrát agresivně   teč 

míč dotýkající se 

horního okraje sítě při 

přeletu na stranu 

soupeře 

tragéd špatný hráč   tečka 

míč dotýkající se 

horního okraje sítě při 

přeletu na stranu 

soupeře 

trkat nahrávat   telefon 

úder končící na hlavě 

soupeře 

trojka 

1) pozice na hřišti 2) 

nahrávka na zadní pozice 

3) rychlá nahrávka na 

středu za hlavu   tenisák vrchní podání čelné 



tužka špatná hra   tlouct prudce smečovat 

      trefit ho 

pokyn pro podávajícího 

hráče, aby podal na 

slabého hráče 

      trefit na komoru 

zasáhnout soupeře do 

hlavy 

      trkač nahrávač 

      trknout nahrát 

      trojka 

1)nahrávač, 2)nahrávka 

tři metry od sítě 

      trubka úder letící mimo hřiště 

U     U   

účko univerzál   udělat bod 

povzbuzení pro 

spoluhráče 

udělat bod získat bod   uhrát housku získat alespoň 5 bodů 

uhrát 

uhraj! Je pokyn pro 

hráče, který hraje na 

soupeřovu stranu v těžké 

situaci   ulejvka krátký nečekaný balon 

uhrát housku nezískat víc než 5 bodů   úlivka krátký nečekaný balon 

ulejvka  krátký míč za blok   univerzál 

útočící hráč na pozici 

nahrávače 

urvat se získat si bodový náskok       

ustoupit 

zaujmout obranné 

postavení v poli       

utáhnout míč zkrátit útok       

už se vezou 

pokřik proti soupeři, 

který začíná ztrácet hru       

V     V   

Václavák středový prostor hřiště   vál hřiště 

válet hrát dobře   válet hrát dobře  

vejda vysoká nahrávka   valcha hřiště 

vlát jako prapor špatný blok   vbíhač vbíhající nahrávač 

volejbalová čítanka dobře odehraný míč   vbíhačka 

situace, kdy ze zadní 

řady vbíhá nahrávač 

volej  hra volejbalu   včelička hráč dobrý v poli 

voliš hra volejbalu   vejbor 

funkcionáři 

volejbalových oddílů 

vomazat hrát o bloky soupeře   vejpal podání 

voprášit blok zahrát míč o blok do autu   véešky/vejšky TJ Slavia VŠ Plzeň 

vořezávat 

rozhodčí, který ubírá 

body jednomu z týmů 

špatnými rozhodnutími   vidle 

převrácené dozadu 

ohnuté prsty 

vořezávátko špatný hráč   vobalit ho zablokovat hráče 

vosolit prudce smečovat   vobrátit to otočit průběh utkání 



vostrá 

úder letící horizontálně 

polem soupeře v nejkratší 

trajektorii   vobtěžovat ho 

zaměřit podání nebo 

útok na konkrétního 

hráče 

vošetřovat to hrát s rozmyslem   vočurat porazit snadno soupeře 

vošoustnout blok útočit s dotekem bloku   volej volejbal 

votočit to do lajny zahrát smeč po lajně   volejbanda volejbal 

votočit to  změnit průběh utkání   voliš volejbal 

vybít trefit hráče    vomáznout 

získat míč použitím 

bloku 

vyčapat vzít míč v poli   vořezávat 

rozhodčí, který ubírá 

body jednomu z týmů 

špatnými rozhodnutími 

vykrejvat 

čekat pod blokem na 

odražené míče   vořezávátko rozhodčí 

vymalovat dobře nahrát   vosolit prudce zasmečovat 

vymetat pavučiny 

zahrát míč přesně do rohu 

hřiště   vošetřovat to 

hrát opatrně a s 

rozmyslem 

vyndat prsty 

vyndej prsty je rada pro 

hráče, který má při hře 

převrácené dozadu 

ohnuté prsty   votočit otočit průběh utkání 

vytloukat hrát o blok do autu   votravovat ho 

pokyn pro podávajícího 

hráče, aby podal na 

slabého hráče 

vytlučený blok 

blok, od kterého se míč 

odrazí do autu   vybulit porazit snadno soupeře 

      vyčoudit porazit snadno soupeře 

      vydání podání 

      vygumovat zablokovat hráče 

      vyhledat ho 

pokyn pro podávajícího 

hráče, aby podal na 

slabého hráče 

      vykouřit porazit snadno soupeře 

      vykrytí 

vykrytí volného 

prostoru v poli 

      vymalovat dobře nahrát 

      vymazat zablokovat hráče 

      vyndat kolíky 

vyndej kolíky je rada 

pro hráče, který má při 

hře převrácené dozadu 

ohnuté prsty 

      vyndat prsty 

vyndej prsty je rada pro 

hráče, který má při hře 

převrácené dozadu 

ohnuté prsty 

      vyrazit začít utkání náporem 

      vysavač hráč dobrý v poli 



      vysbírat zvedat míče v poli 

      vystřelit zahrát rychlou nahrávku 

      vyšít prudce zasmečovat 

      vytlouct 

smeč odražená od 

soupeřova bloku 

      vytloukač smečař 

      vytlučený blok 

blok, od kterého se 

odrazí soupeřova smeč 

      vyzývačka 

rozcvičení s míčem ve 

dvojici, kdy se hráči 

navzájem pokřiky 

povzbuzují 

Z     Z   

zabejčit zasnažit se   zabalit zkazit útočný úder 

zabít do debla dát ránu blízko za síť   zabiják smečař 

zadara 

míč přehraný na druhou 

stranu neútočným úderem   zabít to 

zasmečovat tak, že 

družstvo nemůže míč 

dál zpracovat 

zadarmo 

míč přehraný na druhou 

stranu neútočným úderem   zadara 

zahrání míče přímo do 

rukou soupeře 

zaďák hráč hrající v poli   zadarmo 

zahrání míče přímo do 

rukou soupeře 

za hlavu nahrávka za hlavu   zadeskovat zablokovat hráče 

zahrát svoje 

hrát na své úrovni, 

nepřizpůsobovat se 

soupeři   zadunět prudce zasmečovat 

zahřejvat lavičku 

nebýt nasazován často do 

zápasu   za hlavu 

pokyn pro nahrávače k 

náhře za hlavu 

základ 6 nejlepších hráčů týmu   zahřívací výkon nehrát naplno 

zaklopit to 

zkrátit úder zaklopením 

zápěstí   základ nejlepších 5 hráčů 

zalejt na druhou 

nahrávač místo nahrávky 

zahraje míč nečekaně na 

stranu soupeře   zalejt na druhou 

nahrávač místo 

nahrávky zahraje míč 

nečekaně na stranu 

soupeře 

zalejt z první 

nahrávač místo nahrávky 

zahraje míč nečekaně na 

stranu soupeře   zalejt z první 

nahrávač místo 

nahrávky zahraje míč 

nečekaně na stranu 

soupeře 

zalejvat hrát krátký míč za blok   zalejvat 

nahrávač místo 

nahrávky zahraje míč 

nečekaně na stranu 

soupeře 

zalejvka překvapivý krátký míč   zalejvka překvapivý krátký míč 

zapařit to zkazit úder   zálivka překvapivý krátký míč 

zapářka nevydařený útočný úder   zamáčknout prudce zasmečovat 

zapikanej 

hráč, který je na patách 

(není schopen včas 

zareagovat na míč)   zapařit zkazit útok 



zaparkovanej 

hráč, který je na patách 

(není schopen včas 

zareagovat na míč)   zaskáčka 

hráč kryjící prostor za 

blokem 

zaříznout jednoznačně vyhrát   zatáhnout 

zaklopit zápěstí při 

úderu 

zásah trefit hráče   zatlačit zablokovat hráče 

zatlačit tlačit na soupeře podáním   zatlouct prudce zasmečovat 

zavřeno dobrý blok   zavřít 

zaklopit zápěstí při 

úderu 

zavřít blok vytvořit kompaktní blok   zavřít blok postavit kompaktní blok 

zavřít lajnu blokovat od kraje sítě   zazdít zkazit útok 

závěrečná poslední míč setu   zazvonit prudce zasmečovat 

zazdít zkazit zápas/míč   zeď blok 

zeď dobrý blok   zkouřit 

snadno vyhrát nad 

soupeřem 

zmrzlina typ míče   zlikvidovat zablokovat hráče 

zobat zpracovávat míče v poli   znemožnit zablokovat hráče 

zodpovědně hrát opatrně a nekazit   zobat zvedat míče v poli 

zvedat to hrát dobře v poli   zpožděný rychlík 

útok z polovysoké 

nahrávky  

      zrušit zablokovat hráče 

      zvedat to 

pokyn pro nahrávače k 

vyšší náhře 

Ž     Ž   

žaha prudká smeč   žaha prudká smeč 

žebřiny 

míč letící daleko za 

hranice hřiště   žíně prudká smeč 

žíněnka 

míč zahraný do pozice, 

kde při nácviku bývá 

žíněnka     
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49,45% 

43,37% 

4,97% 

2,21% 1.Co je to čudla? 

nevím 179(49,45%) 

nepovedený úder 157(43,37%) 

jiná odpověď 18(4,97%) 

odbití míče v pádu 8(2,21%) 

80,11% 

15,48% 

4,42% 0% 

2. Co je to japan nebo japonec? 

nevím 290(80,11%) 

plachtící podání 56(15,48%) 

jiná odpověď 16(4,42%) 

93,65% 

4,14% 2,21% 

3.Kdo je to holič nebo podrazka? 

nevím 339(93,65%) 

rozhodčí 15(4,14%) 

jiná odpověď 8(2,21%) 

75,97% 

20,72% 

4. Co to znamená, pokud byl míč naentlovaný? 

nevím 275(75,97%) 

jiná odpověď 75(20,72%) 

přesně umístěný míč 12(3,31%) 



 

71,27% 

15,47% 

13,26% 

5. Co je to naběrák? 

nevím 258(71,27%) 

odbití míče obouruč 
spodem/bagr 56(15,47%) 

jiná odpověď 48(13,26%) 

82,60% 

12,98% 
4,42% 

6. Co je to pucka nebo puchr? 

nevím 299(82,60%) 

míč 47(12,98%) 

jiná odpověď 16(4,42%) 

95,58% 

4,14% 
0,28% 0% 

7. Co ve volejbalovém slangu znamená telefon? 

nevím 346(95,58%) 

jiná odpověď 15(4,14%) 

zasažení hráče do hlavy míčem 
1(0,28%) 



88,12% 

9,12% 
2,76% 

8. Co znamená výraz čulibrk? 

nevím 319(88,12%) 

jiná odpověď 33(9,12%) 

špatný hráč 10(2,76%) 

73,20% 

20,17% 

6,62% 

9. Co znamená nastřelit figuru? 

nevím 265(73,20%) 

zasáhnout hráče 73(20,17%) 

jiná odpověď 24(6,62%) 

92,27% 

7,46% 0,28% 

10. Co znamená výraz gramle? 

nevím 334(92,27%) 

jiná odpověď 27(7,46%) 

dobrý blok 1(0,28%) 



 

84,25% 

10,5% 

5,25% 

11. Co je to krchňa? 

nevím 305(84,25%) 

jiná odpověď 38(10,5%) 

nevydařený útočný úder 
19(5,25%) 

90,88% 

6,63% 2,49% 

12. Co je to zaskáčka? 

nevím 329(90,88%) 

jiná odpověď 24(6,63%) 

vykrytí bloku 9(2,49%) 

91,46% 

8,29% 0% 

13. Co je to cihla? 

nevím 332(91,71%) 

jiná odpověď 30(8,29%) 

vysoká nahrávka 0(0%) 



 

 

 

91,99% 

5,25% 2,76% 

14. Co znamenají výrazy habeš nebo bolevák? 

nevím 333(91,99%) 

špatná hra soupeře 19(5,25%) 

jiná odpověď 10(2,76%) 

60,22% 

9,94% 

29,83% 

15. Co znamená dát míč do kapsičky? 

nevím 218(60,22%) 

míč, který spadne mezi pásku a 
ruce bloku 108(29,83%) 

jiná odpověď 36(9,94%) 

91,71% 

4,97% 3,31% 

16. Co je to drak, plakát a špona? 

nevím 332(91,71%) 

jiná odpověď 18(4,97%) 

útok za hranice hřiště 12(3,31%) 



 

 

 

92,81% 

6,35% 0,83% 

17. Co znamená čvachťák? 

nevím 336(92,81%) 

jiná odpověď 23(6,35%) 

dvojdotek míče 3(0,83%) 

93,65% 

5,8% 0,55% 

18. Co znamená dát bambuli? 

nevím 339(93,65%) 

jiná odpověď 21(5,8%) 

podlední míč setu 2(0,55%) 

94,48% 

4,97% 0,55% 

19. Co je to etovka, prcek nebo šoust? 

nevím 342(94,48%) 

jiná odpověď 18(4,97%) 

rychlá nahrávka 2(0,55%) 



 

 

 

 

85,36% 

13,53% 

1,1% 

20. Pro jakou skupinu hráčů byste použili výraz 
koule? 

nevím 309(85,36%) 

jiná odpověď 49(13,53%) 

základní šestka 4(1,1%) 

91,99% 

8,01% 0% 

21. Co je to čurda? 

nevím 333(91,99%) 

jiná odpověď 29(8,01%) 

míč tečující pásku 0(0%) 

90,33% 

4,97% 
4,97% 

22. Co znamená šetelička nebo šmrdla? 

nevím 327(90,33%) 

nevydařený útočný úder 
18(4,97%) 

jiná odpověď 18(4,97%) 



 

 

 

87,85% 

6,63% 
5,52% 

23. Co je to vejpal? 

nevím 318(87,85%) 

podání 24(6,63%) 

jiná odpověď 20(5,52%) 


