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ABSTRAKT 

 

Název: Návrh metodických postupů při nácviku herních činností jednotlivce v plážovém 

volejbalu. 

 

Cíl práce: Cílem práce je doplnit a rozšířit metodické postupy při nácviku herních činností 

jednotlivce a způsoby odbití míče v plážovém volejbalu.  Vytvořit odbornou fotodokumentaci 

pohybů (kilogramy), která bude přesně zaznamenávat celkový, ale i detailní pohyb hráče v  

herních činnostech jednotlivce a způsobech odbití míče. Popisy i dokumentace budou zároveň 

sjednocovat a konkretizovat techniku pro plážový volejbal.  

 

Metoda: Na základě rešerše zahraniční a české odborné literatury zabývající se daným 

tématem, budu vytvářet popis technik v plážovém volejbale. Další použitou metodou 

získávání dat, která patří mezi kvalitativní metody je strukturovaný osobní rozhovor 

s předními trenéry plážového volejbalu. V praktické části se zaměřím na podrobný popis 

techniky a fotodokumentaci jednotlivých herních činností a způsobech odbití míče ve 

správném provedení. Případné odchylky či chyby v technice budou v práci popsány pouze 

písemně.  

 

Výsledky: Návrh na metodické postupy při nácviku herních činností jednotlivce v plážovém 

volejbalu, shromáždění fotodokumentace a nákresy postavení a přesunů po hřišti. 

 

Klíčová slova: Trenér, výchova, herní činnosti jednotlivce, způsoby odbití míče, technika 

 



  

 

ABSTRACT 

 

Title: Design methodologies for practicing individual game activities in beach volleyball. 

 

Objective: The aim of this work is to supplement and extend the methodology for practicing 

individual game activities and ways to hit the ball in beach volleyball. Create professional 

photographic documentation of transactions ( kilograms ), which will accurately record 

overall , but also detailed movement of the player in the gaming activities of individuals and 

ways hit the ball . Descriptions and documentation will also unify and consolidate technique 

for beach volleyball. 

 

Method : Based on the research of Czech and foreign professional literature on the topic , I 

will create a description of the techniques in beach volleyball. Another application of the 

method of data acquisition, which is among the qualitative method is a structured personal 

interview with the leading trainers beach volleyball . In the practical part I will focus on a 

detailed description of the technique and photographic documentation of each gaming 

activity, and the striking of the ball in the correct version, any variations or errors in technique 

will work described only in writing. 

 

Results : Draft methodology for practicing individual game activities in beach volleyball , 

gathering photographs and drawings of the position and movements of the pitch. 

 

Keywords : Coach , education, game activities , methods hit the ball , Technology 
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1 ÚVOD 

Plážový volejbal je velmi mladá a moderní hra, která v posledních letech zaznamenala 

obrovský vzestup. Osobně jsem se k plážovému volejbalu dostala teprve před několika lety, 

tato míčová hra mne však natolik pohltila, že jsem se ji začala věnovat podrobně, nejprve jako 

amatérka později jako aktivní hráčka a v tuto chvíli již jako trenérka. Ke sportu jsem neměla 

nikdy daleko, vždy jsem dělala nějaký sport, plážový volejbal mne však vtáhl do svých sítí ze 

všech sportů nejvíce. Na začátcích jsem se často setkávala s problematikou neznalosti 

pravidel a techniky proto jsem začala vyhledávat odborné trenérské služby a literaturu, která 

by mi v tomto směru byla nápomocna. Našla jsem pouze jednu knihu zabývající se plážovým 

volejbalem od autorů Džavoronok, Kaplan (2001), zde jsem zjistila spoustu informací, které 

ve mě však vyvolali řadu otázek. Proto jsem začala navštěvovat tréninky plážového volejbalu 

pod vedením různých trenérů, ale pouze o hrstce z nich mohu říci, že plážovému volejbalu 

opravdu rozumí. Je zde velmi málo kvalifikovaných trenérů, kteří by se skutečně věnovali 

plážovému volejbalu do hloubky a učili techniku a taktiku dle plážového volejbalu, která je 

značně odlišná od šestkového volejbalu. To vše však pramení již z Českého volejbalového 

svazu, který nemá vytvořený metodický postup pro získávání trenérské licence v plážovém 

volejbalu. Pokud byste chtěli získat licenci trenéra plážového volejbalu, tak ji v ČR nezískáte 

a to z důvodu, že zde neexistuje, což má za důsledek nekvalitní a neadekvátní trenéry 

plážového volejbalu, není to však pravidlem. Velmi často se stává, že trenéry se stávají 

bývalí, nebo ještě stávající hráči šestkového volejbalu, málokdy je to však z důvodu 

opravdového zájmu o plážový volejbal. Velmi často je to z finančních důvodů, protože jak již 

byl řečeno, plážový volejbal se stává čím dál tím více atraktivní a moderní pro širokou 

veřejnost. Pokud byste chtěli trénovat plážový volejbal v ČR, musíte získat trenérskou licenci 

na šestkový volejbal a složit teoretické i praktické zkoušky z šestkového volejbalu, což je 

obrovský paradox, když se jedná o jiný sport, ve kterém máme jako Česká Republika 

poměrně velké úspěchy. 
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2 PŘEHLED LITERATURY 

Při výběru literatury jsem se zaměřila na základní údaje o pohybových dovednostech a 

motorických schopnostech jedince, které jsou důležité pro objektivní posouzení pohybové 

náročnosti volejbalové techniky. Dále jsem se zabývala literaturou popisující rozdíly mezi 

šestkovým volejbalem a plážovým volejbalem.  

Pohybové a motorické schopnosti 

Podání obecné charakteristiky pohybových schopností, které popisují autoři Měkota a 

Cuberek (2007) a motorické schopnosti, které ve své knize popisují autoři Měkota a Novosad 

(2005).   

Výkon trénink a kondi ční příprava 

Pro popis kondiční přípravy a zatížení v plážovém volejbale jsem čerpala z literatury od 

autorů: Dovalil (2002), Choutka a Dovalil (1991), Vavák (2011).  

Didaktika plážového volejbalu 

Didaktiku šestkového volejbalu popisuje ve své knize Buchtel (2005). Didaktiku plážového 

volejbalu jsem získávala z knih a diplomových prací od autorů Džavoronok (2000), Vlach 

(1997, 1998) dále pak Kiraly a Schewman (1999) Kaplan a Džavoronok (2001), a 

z diplomových a bakalářských prací vytvořené pro FTVS UK Pejčochová (2007), Chocholová 

(2007), Felbábová (2004) 

Herní cvičení s míčem 

Další literaturu, kterou jsem použila, a která není speciálně zaměřená pro plážový nebo 

šestkový volejbal, jsou knihy zaměřené ne hry s míčem či jiné sporty např. házená apod. Mezi 

další autory, ze kterých jsem čerpala, patří: Jančálek, Táborský a Šafaříková (1989), 

Klimková (2008), Mlateček (1998), Mazal (2000), Velenský (2005) a autoři Tůma a Tkadlec 

(2004).  

Metodologie a zpracování dat 

Návrh výzkumné práce a pojetí výzkumu popisuje Punch (2008). Základy teorie, metody a 

aplikace kvalitativního a kvantitativního výzkumu uvádí Hendl (2008, 2009).
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3 CÍLE PRÁCE A PŘESNÉ URČENÍ 

3.1  Cíle  

Vytvořit průvodce s odbornou fotodokumentací a technickými nákresy pro trenéry plážového 

volejbalu, kde herní činnosti jednotlivce a způsoby odbití míče budou podrobně popsány a 

kvalitně zdokumentovány pro plážový volejbal. V teoretické části se zaměřím na informace, 

které by měl každý trenér znát a umět např. motorické schopnost, pohybové dovednosti, 

procesy učení a strukturu sportovního tréninku. Dále se budu zabývat strukturou tréninkové 

jednotky, jaké jsou její části a co je obsahem tréninkové jednotky.  

3.2 Úkoly práce 

- Shromáždění a seznámení s domácí a zahraniční literaturou 

- Kontaktování vybraných trenérů plážového volejbalu 

- Vytvoření návrhu metodické řady 

- Vytvoření fotodokumentace herních činností jednotlivce 

- Vytvoření fotodokumentace způsobů odbíjení míče 

- Vytvoření nákresu pro postoje a pohyby hráčů v poli 

- Shromažďování a následné vyhodnocení dat 

3.3 Výzkumné otázky 

Jakým způsobem sjednotit techniku herních činností jednotlivce a způsoby odbití míče 

v plážovém volejbale? 

Je možné vytvořit jednotnou taktiku postojů a přesunů v plážovém volejbale? 
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4 TEORETICKÁ ČÁST 

Plážový volejbal zaznamenal v posledních několika letech obrovský nárůst jak hráčů na 

vrcholové úrovni tak i hráčů „amatérů“. Z tohoto důvodu vznikají nová sportovní centra a 

kluby, které se zaměřují na výuku plážového volejbalu. Zájem veřejnosti o tento poměrně 

nový sport je obrovský, ale vzhledem k rychlosti expanze tohoto sportu v České Republice 

chybí kvalifikovaní trenéři plážového volejbalu. Problém již začíná u samotného Českého 

svazu volejbalu, který neuděluje (z důvodu že ji nemá vytvořenou) kvalifikaci trenéra 

plážového volejbalu. Proto všichni trenéři, kteří učí plážový volejbal, mají pouze kvalifikaci 

trenéra na šestkový volejbal, ale vzhledem k tomu, že šestkový volejbal a plážový volejbal 

jsou dva rozdílené sporty, dochází v určitých okamžicích k nesprávné výuce techniky a 

taktiky plážového volejbalu, to vše pramení především z neznalosti a neodborné kvalifikace 

trenérů, nikoliv však z důvodu, že by trenéři nechtěli učit správnou techniku, taktiku či systém 

hry. Tato bakalářská práce by měla poskytnout stávajícím i budoucím trenérům jakýsi 

manuál, nebo pomocníka při výchově nových volejbalistu ať už na vrcholové úrovni, nebo jen 

na amatérské, pro zpříjemnění sportovního života. 
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4.1 Historie plážového volejbalu 

Plážový volejbal se zrodil někdy kolem dvacátých let minulého století, na plážích v americké 

Kalifornii. K jeho vzniku vedlo pravděpodobně období po první světové válce, kdy američtí 

vojáci trávili volný čas hrou volejbalu na plážích. V polovině osmdesátých let došlo 

k velkému nárůstu poptávky po plážovém volejbalu, nastal tedy bouřlivý rozvoj. Díky tomuto 

novodobému trendu se stal plážový volejbal jedním z nejvíce geograficky rozšířených sportů. 

Velkou zásluhu na tom měli Američané, Brazilci a Italové.  

První turnaj plážového volejbalu se uskutečnil v roce 1920 v Santa Monice. Startovalo zde 

šest hráčů proti šesti hráčům a podle pravidel šestkového volejbalu, což ukazuje na to, že 

plážový volejbal vznikl jako odnož od šestkového volejbalu. O deset let později v roce 1930 

už získal plážový volejbal skoro podobu dnešního plážového volejbalu. Na hřišti hráli již dva 

hráči proti dvěma hráčům a turnaj se opět konal v Santa Monice. Ve třicátých letech se 

plážový volejbal začal postupně přesouvat na "State beach" což je oblast severně od nábřeží v 

Santa Monice. Po velkém rozmach v Americe přichází na chuť plážovému volejbalu i Evropa. 

Mezi první evropské zemně, které se začali zajímat, a provozovat tento nový sport byla 

zejména Francie. Bezprostředně před druhou světovou válkou se konala už řada turnajů na 

plážích v USA a také v Brazílii. V poválečných letech v roce 1948 byl odehrán první turnaj na 

proslulé pláži State Beach, který se stal pravidelnou každoroční záležitostí.  

V padesátých a šedesátých letech našeho století začala být oblíbená právě utkání "dvou proti 

dvěma" (ve dne i v noci) na proslulých brazilských plážích Copacabana, Ipanema a Leblon v 

Rio de Janeiru. Místní tisk jim věnoval velkou pozornost a tím je uvedl do povědomí široké 

veřejnosti. V roce 1960 si odbyl svou premiéru nejproslulejší turnaj, Maraton Beach Open 

v USA a na počátku sedmdesátých let vznikají první okruhy turnajů v USA a v Brazílii.  

První světový šampionát v podobě profesionálního sportu v USA se konal roku 1976 na 

Pacifik Palisades, kde začala profesionalizace tohoto sportu, vítězové Jim Menges a Greg Lee 

získali „prize money“ (cenu v podobě peněz) 5 tisíc dolarů. O deset let později už vzrostl 

počet turnajů na 12 a „prize money“ se vyšplhala až na 137 000 dolarů!  

V roce 1983 byla v USA založena asociace volejbalových profesionálů AVP, a po čase došlo 

i k dohodě mezi APV a FIVB (Mezinárodní volejbalovou asociací), která organizuje, řídí 

soutěže a sjednocuje pravidla plážového volejbalu již po celém světě. 
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Po úspěchu Brazílie v roce 1984 na olympijských hrách v Los Angeles zorganizoval muž 

jménem Koch Tavares exhibici ,,Hollywood Volley" v Rio de Janeiru, která vzbudila 

mimořádný zájem a tak v roce 1986 založila FIVB Světovou radu plážového volejbalu (jejíž 

součástí je oficiální marketinková agentura plážového volejbalu v čele s prezidentem Kochem 

Tavaresem), o dva roky později Tavares ve spolupráci s brazilskou volejbalovou federací 

organizuje ,,Hollywood Volley II". Exhibice měla opět velký spěch díky účasti hráčů na 

nejvyšší v té době možné úrovni. Tímto činem inspiroval k organizaci I. mistrovství světa 

v plážovém volejbalu. To se odehrálo roku 1987 v reprezentativních kulisách na pláži 

Ipanema v Rio de Janeiru, označovanou za nejkrásnější pláž světa. Soubojům sportovců ze 

šesti zemí přihlíželo 120 000 diváků, a další sledovali průběh zápasů prostřednictvím 120 

akreditovaných novinářů a dvou desítek světových televizních kanálů. Výsledek na sebe 

nenechal dlouho čekat. V roce 1989 je zahájena první světová série, a každým rokem roste 

počet pořadatelských zemí. Roku 1991 jsou na zasedání FIVB upřesněna pravidla a kalendář 

světové série. V roce 1992 se plážový volejbal představil jako ukázkový sport na 

Olympijských hrách v Barceloně, a o 11 let později, v roce 1993 se stává i oficiálním 

olympijským sportem. V současné době působí v plážovém volejbalu 95 národních federací. 

Plážový volejbal se stal velmi populárním jak divácky tak i mediálně (a tím i sponzorsky) 

poměrně atraktivním sportem.  
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4.2 Motorické schopnosti 

Motorické schopnosti jsou integrací vnitřních vlastností organizmu, které jsou 

podmíněny splněním určité skupiny pohybových úkolů. (Čelikovský a kol. 1979) 

„Motorické schopnosti jsou obecné rysy (vlastnosti) či kapacity, které podkládají 

výkonnosti v řadě pohybových dovedností“. (Burton a Miller, 1998) 

4.2.1 Silové schopnosti 

„Síla jako pohybová schopnost jedince je souhrnem vnitřních předpokladů pro vyvinutí 

síly ve smyslu fyzikálním, je spjata s činností svalů (velikostí svalového stahu), kterou 

lze označit jako svalovou sílu.“. (Měkota a Novosad, 2005) 

Síla je charakteristickou fyzikální veličinou, která umožňuje jedinci překonávat vnější 

odpor nebo proti němu působit svalovým úsilím. 

 

Dle Periče a Dovalila (2010) se síla rozděluje na: 

a) Dynamická síla – svalová vlákna zde mění délku, sval však zůstává přibližně 

stejně dlouhý. Dynamickou sílu dále rozdělujeme podle typu stahu na: 

koncentrickou – sval se při zatížení zkracuje, napětí ve svalu se nemění 

excentrickou, brzdivou – sval se protahuje, napětí zůstává nezměněné 

Hlavní složkou dynamické síly je izotonická kontrakce, projevuje se změnou 

délky svalových vláken. Je závislá na hmotnosti břemene a rychlosti 

prováděného pohybu. Podle izotonické kontrakce dále můžeme dynamickou sílu 

rozdělit na: 

- výbušná síla – maximální zrychlení a nízkým odporem 

- rychlá síla – submaximální zrychlení a nízký odpor  

- vytrvalostní síla – dlouhá a stála rychlost a nízký odpor 

- maximální síla – malá rychlost a vysoký odpor. Jedná se o největší sílu, 

kterou je schopen vyvinout nervosvalový systém při maximální 

kontrakci. 

b) Statická síla – dochází k velkému zvýšení napětí ve svalu, délka svalových 

vláken se nemění. Izometrická kontrakce je opět hlavní složkou statické síly, zde 

se však síla neprojevuje pohybem, ale statickou výdrží. 
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Další rozdělení síly, které bývá častou používáno, je rozdělení podle Měkoty, Novosada 

(2005) silové schopnosti definují takto: 

Rychlá síla – nervosvalový systém dosahuje co největšího silového impulzu v 

krátkém časovém úseku, ve kterém musí být pohyb realizován. 

Startovní síla – dosažení vysoké síly již na začátku úsilí v krátkém časovém rozmezí 

Explozivní síla – opak startovní síly, jedná se o maximální zrychlení v závěru úsilí 

Reaktivní síla – dochází zde k maximálnímu protažení svalu a následně jeho zkrácení. 

Velikost relativní síly je silně závislá na velikosti maximální síly. 

4.2.2 Rychlostní schopnosti 

Rychlost můžeme všeobecně charakterizovat jako pohyb prováděný maximální 

intenzitou, bez většího odporu (do 25 % maximální síly), v co nejkratším čase (většinou 

do 20 vteřin). 

Rychlost rozdělujeme dle Periče a Dovalila (2010) do tří základních skupin. 

a) Rychlost reakce – uplynulá doba od určitého podnětu do začátku stahu 

svalových vláken. 

„Schopnost reakce je tedy psychofyzický výkonnostní předpoklad, který jedinci 

umožňuje na podráždění (znamení signál) reagovat s určitou rychlostí“. (Měkota a 

Novosad, 2005) 

Měkota, Novosad (2005) rozlišují druh podnětu a zapojení analyzátoru, jedinec reaguje 

na akustický, optický, taktilní nebo kinestetický signál. Proto je nezbytné rozlišit 

jednoduchou a výběrovou reakci. 

- Jednoduchá reakce – stanovená reakce na očekávaný nebo neočekávaný podnět. 

- Výběrová reakce – reakce na rozličné očekávané nebo neočekávané podněty 

Rychlost jednotlivého pohybu – rychlost pohybu, u kterého jsme schopni rozpoznat 

jeho začátek i konec. 

b) Rychlost lokomoce -  cyklická rychlost, dále rozdělitelná na: 

- rychlost akcelerace – nejprudší zrychlení; 

- rychlost frekvence – pohyb nejvyšší frekvencí; 

- rychlost se změnou směru 
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4.2.3 Vytrvalostní schopnosti 

Podle Měkoty a Novosada (2005) se vytrvalostní schopnosti rozdělují na rychlostní 

vytrvalost, krátkodobou vytrvalost, střednědobou vytrvalost a dlouhodobou vytrvalost. 

Toto rozdělení se odvíjí od délky pohybové činnosti a intenzitě cvičení. 

Vytrvalost je schopnost člověka provádět dlouhotrvající tělesnou činnost na úrovni 

menší než maximální a co nejdelší dobu, nebo dobu stanovenou co možná nejvyšší 

intenzitou Perič a Dovalil (2010). 

Dovalil (2002) popisuje vytrvalostní schopnosti takto: 

Dlouhodobá vytrvalost – jedná se o schopnost vykonávat určitou činnost déle než 10 

minut. Energetické krytí probíhá v aerobní zóně, tedy za pomocí kyslíku. Využívá se 

zejména glykogen a později tuky, pro získání energie pro svaly. Únava nastává po 

vyčerpání zdrojů energie. 

Střednědobá vytrvalost – jedná se o schopnost vykonávat činnost s nejvyšší možnou 

spotřebou kyslíku tedy odpovídající intenzitou po dobu 8 – 10 minut. Energetické krytí 

pomocí glykogenu, po jeho vyčerpání nastává únava. 

Krátkodobá vytrvalost  – jedná se o schopnost vykonávat určitou činnost na 

submaximální úrovni po dobu 2 – 3 minut. Energetické krytí pro svaly zajišťuje 

anaerobní glykolýza, tj. štěpení glykogenu bez přítomnosti kyslíku. Hlavní příčinou 

únavy je rychlé překyselení svalu kyselinou mléčnou. 

Rychlostní vytrvalost – jedná se o schopnost vykonávat pohybovou činnost s co 

nejvyšší možnou intenzitou a co možná nejdéle, po dobu do 20 až 30 vteřin. 

Energetické krytí je pro tento druh vytrvalostní schopnosti podložen aktivací ATP-CP 

systému. Zdrojem pro energii svalů je kreatinfosfát, tj. štěpení bez přítomnosti kyslíku. 

 
Obrázek 1 - Závislost intenzity a doby trvání pohybové činnosti (Dovalil, 2002) 
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4.2.4 Koordinační schopnosti 

„Ve sportovním tréninku rozeznáváme dva pojmy, které jsou často zaměňovány a 

nepřesně vykládány. Jedná se o koordinaci a obratnost. Koordinaci chápeme jako 

vnitřní řízení pohybu – souhru CNS a nervosvalového aparátu, jehož vnějším projevem 

je obratnost.“ (Perič a Dovalil, 2010). 

Obratnost se v plážovém volejbale nejvíce projevuje rychlostí osvojení volejbalové 

techniky a především v rychlosti a dovednosti přizpůsobit se měnícím se podmínkám, 

především změně povrchu, která je velice náročná na obratnostní schopnosti. 

Perič a Dovalil (2010) rozdělují koordinaci na všeobecnou a speciální. 

Všeobecná koordinace – projevuje se umem provádět mnoho různých motorických 

dovedností. Všeobecné koordinační schopnosti jsou velice důležité pro získání a nácvik 

nových pohybových dovedností. 

Speciální koordinace – projevuje se kvalitním prováděním různých pohybů z vybrané 

sportovní disciplíny rychle, lehce a hlavně bez chyb. Sportovní technika a disciplíny se 

rozvíjí nacvičováním a opakováním. 

Perič a Dovalil (2010) považují za nejdůležitější součásti koordinačních schopností: 

- Schopnost spojování pohybů 

- Schopnost orientace – vnímání vlastního pohybu a pohybu protivníka v měnícím 

se prostředí. 

- Schopnost rozlišení polohy a pohybu jednotlivých částí těla 

- Schopnost přizpůsobování – přizpůsobení naučených pohybových dovedností 

měnícím se podmínkám. 

- Schopnost reakce – vztahuje se k správnému načasování zahájení techniky 

- Schopnost rovnováhy 

- Schopnost rytmická – schopnost postihnout a motoricky vyjádřit rytmus pohybu, 

který ulehčuje provedení techniky. 

- Učenlivost – důležitá pro učení novým pohybovým dovednostem. 

4.2.5 Pohyblivost (flexibilita) 

Pohyblivost je dostatečný kloubní rozsah, který nám umožňuje, kvalitnější a plynulejší 

provedení pohybu. Má také velice silný preventivní význam, snižuje riziko zranění při 

nepředvídatalených a nekoordinovaných pohybech.  
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„Pod termínem pohyblivost (nebo kloubní pohyblivost) chápeme ve sportu předpoklady 

pro rozsah pohybů v jednotlivých kloubech – schopnost vykonávat pohyby ve velkém 

kloubním rozsahu.“ (Perič a Dovalil, 2010) 

Nevětší význam pohyblivosti shrnuje Perič a Dovalil (2010) do sedmi bodů: 

- úspěšné ovládnutí techniky pohybu 

- větší ekonomičnost pohybů 

- menší pravděpodobnost postižení či zranění 

- estetická forma pohybového projevu v některých sportech 

- ovlivnění ostatních motorických schopností 

- zábrana defektů v držení těla 

- (bezproblémové) pohybové aktivity každodenního života 

4.2.6 Senzitivní období pro jednotlivé schopnosti 

Obecně se uvádí, že úroveň motorických schopností je dána mírou využití potenciálu 

genotypu jedince. Motorické schopnosti jsou tedy v malé či velké míře ovlivněny 

genetickou výbavou jedince. U motorických schopností není míra genetické 

podmíněnosti u všech stejná. Některé z motorických schopností můžeme v průběhu 

tréninkového procesu ovlivnit více jiné zase méně.  Trénovanost a připravenost celého 

těla je dána a utvářena komplexním působením všech motorických schopností. 

Neexistuje sportovní disciplína, ve které by hrála roli pouze jedna motorická schopnost, 

ale je však skoro pravidlo, že ve všech sportech je ta či ona motorická schopnost 

dominující. (Dichhuth, 2004)   

Pro rozvoj jednotlivých motorických schopností jsou velice důležitá tzv. senzitivní 

období. Senzitivní období je etapa ontogeneze organizmu, ve které dochází vlivem 

tréninku k nejvýraznějšímu nárůstu úrovně dané motorické schopnosti. (Dovalil, 2002)  

Začátek senzitivního období pro rozvoj jednotlivých motorických schopností je dán 

stupněm vývoje nervové, oběhové, hormonální soustavy a podpůrně pohybového 

aparátu. Existují intersexuální rozdíly, které jsou dané odlišnými vývojovými 

charakteristikami obou pohlaví. Obecně se však uvádí, že u dívek končí senzitivní 

období zhruba o rok dříve než u chlapců. Dalším důležitým faktorem pro detekování 

nástupu senzitivních období je biologický věk jedince. Biologický věk je dán 

skutečným stupněm vývoje jedince, to znamená, že je mírou formování morfologických 

a funkčních znaků organizmu. Stupeň vývoje jednotlivých znaků a poměr mezi nimi je 
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typický pro určitá věková období. Někteří jedinci, díky své vývojové akceleraci 

(zrychlení) dosahují lepších výkonů a snesou větší tréninkovou zátěž. Trenéři tak 

nezřídka podléhají dojmu, že mají před sebou výrazný talent. Posléze se však ukazuje, 

že se jednalo pouze o náskok v biologickém věku. Rozdíly mezi stejně starými jedinci v 

biologickém věku mohou být až tři roky. 

Obecně lze tedy říci, že senzitivní období pro motorické schopnosti jsou ovlivněny 

mnoha faktory a nelze tedy uplatňovat obecné charakteristiky na všechny jedince. 

Trenér by si měl tyto odlišnosti uvědomovat a dokázat je alespoň částečně determinovat 

a uzpůsobovat tréninkové procesy a rozvoj motorických schopností možnostem daného 

jedince. Trenér by však měl znát obecné časové rozdělení pro nástupy senzitivních 

období pro jednotlivé motorické schopnosti a pokusit se tyto schopnosti rozvinout v co 

možná nejširší míře a dle možností a dispozic jedince. 

 
Obrázek 2 - Senzitivní období pro rozvoj motorických schopností (Perič, 2004) 
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4.3 Pohybové dovednosti 

Měkota, Cuberek (2007) definovali pohybové dovednosti jako dovednosti motorického 

učení a opakování, tím získat tzv. způsobilost, připravenost k pohybové činnosti, a 

k řešení různých pohybových úkolů a k dosažení úspěšného výsledku. 

 „Základem pohybové dovednosti je kombinace a interakce procesů senzorických, 

kognitivních a motorických.“ (Měkota a Cuberek, 2007) 

Měkota, Cuberek (2007) popisují tyto procesy takto: 

Procesy percepčně-senzorické – vidění je nejdůležitější zdroj informací přicházejících 

z vnějšího okolí. Úloha sluchu již není tak významná. Jedná se o soubor vjemů, které 

přinášejí informace o pohybu a poloze těla a jeho částí, o rychlosti, směru pohybu 

a svalovém napětí.  

Procesy kognitivní – jsou důležité především při rozhodování o tom „co dělat“ či 

„nedělat“, při volbě strategie řešení pohybového úkolu. Pokud se změní prostředí, 

významně narůstají složky kognitivní pohybové dovednosti. 

Procesy motorické – jak ve sportu, tak i v plážovém volejbalu, je motorická složka 

dovedností nejdůležitější. Určují nám kvalitu samostatného pohybu a pohybové 

činnosti. 

4.3.1 Klasifikace pohybových dovedností 

Kritérium Pohybové dovednosti 

účast smyslů, nervosvalového systému a  

výsledku  

a) percepční  

b) motorické 

Dominance vstupu a výstupu a) výstupově 

dominantní  

b) výstupově dominantní  

c) kognitivní 

Časový vztah k podnětu a reakci 

a) diskrétní  

b) sériové  

c) kontinuální  

Vztah k podnětu a prostředí 
a) uzavřené  

b) otevřené 

Rozměr a přesnost pohybu 
a) hrubé  

b) jemné 

Princip novosti 
a) známé  

b neznámé 

Tabulka 1 - klasifikace pohybových dovedností (Rychtecký, 1998) 
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Rychtecký (1998) popisuje pohybové dovednosti takto: Pohybová dovednost ve vztahu 

rozměru a přesnosti pohybů. Hledisko angažovanosti svalových skupin a prostorový 

rozsah pohybu. 

- Jemná pohybová dovednost – jedná se především o činnosti ruky nebo prstů, 

někdy i jiných částí těla. Uplatňuje se při jemných a přesných pohybech. 

- Hrubá pohybová dovednost – uplatňuje se při prostorově rozsáhlých 

pohybech, které jsou zabezpečeny velkými svalovými skupinami. 

Pohybová dovednost ve vztahu k podnětu a prostředí. Hlavním kritériem je stálost či 

nestálost prostředí a v důsledku toho předvídatelnost či nepředvídatelnost průběhu 

pohybové činnosti. 

- Dovednost otevřená – probíhá v prostředí, které je nepředvídatelné a 

variabilní. Je náročná na neustálou korekci a přizpůsobení se měnícím se 

podmínkám. 

- Dovednost zavřená – realizuje se v podmínkách předvídatelných a stabilních. 

Provedení je velice konstantní a do jisté míry automatizované. 

4.3.2 Proces motorického učení 

Podstatou motorického učení je osvojování, zdokonalování a stabilizaci pohybových 

struktur. V učení nacházíme tři současně probíhající procesy dle Rychteckého (1998):  

1. Osvojování nové vědomosti či dovednosti 

2. Začlenění vědomosti či dovednosti do dosavadního systému 

3. Reflexe, zjištění, zda výsledek odpovídá zadanému úkolu, cíli, potřebě 

Motorické učení má svoji strukturu i dynamiku, je to dlouhodobý děj, který můžeme 

rozdělit do 4 fází, které svým způsobem také tréninkový proces člení. 

 
Obrázek 3 - Fáze motorického učení (Rychtecký, 1998) 



24 

 

 

Obrázek 4 - Křivky motorického učení (Rychtecký, 1998) 

 

Proces osvojování sportovních dovedností má za cíl vytvářet a zdokonalovat sportovní 

dovednosti. Sportovní pohybová dovednost je získaný předpoklad účelně, účinně a 

úsporně provádět, řešit pohybové úkoly dané specifikou sportu. Sportovní dovednosti se 

získávají v technické přípravě, která je dána jako specifický pedagogický proces.  

Úspěšnost a kvalita tohoto procesu závisí zejména na: 

• ucelené koncepci – prověřené postupy, odpovídající organizace, plán postupu 

• uvědomělá aktivita sportovce a trenéra - kvalitní spolupráce, komunikace, 

důvěra  

• kvalita trenéra 

• předpoklady a připravenost sportovce 

4.3.2.1 Fáze technické přípravy 

Technická příprava je rozdělena do několika fází, které popisuje ve své knize 

Dovalil (2002) 

Nácvik  

• seznámení s požadavky zvoleného sportovního odvětví 

• nácvik základů techniky příslušných sportovních dovedností 

V této fázi se jedná obvykle o všeobecný rozvoj, širokého dovednostního základu 

s prvky techniky daného sportu. Je ovlivněn věkem sportovce a požadavcích daného 

sportu.  
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Zdokonalení  

• zpevňování, zdokonalení a s tím spojené přizpůsobování techniky 

v příslušných specializacích  

• postupné propojování techniky s kondičními požadavky a fyziologickými 

funkcemi organizmu 

Stabilizace  

Završuje proces technické přípravy. Jde o dosažení takové úrovně techniky a její 

stabilizace, která sportovci umožní ji využívat k nejvyššímu výkonu. 

• zpevnění a stabilizace komplexů sportovních dovedností jako celků, schopných 

se uplatnit v programech pro činnost sportovce v soutěžích (automatizace) 

• vzájemné propojování, kombinování a přizpůsobování těchto komplexů v 

nejsložitějších podmínkách, v nichž se sportovní činnost realizuje (tvůrčí 

přizpůsobení podmínkám) 

Metody postupu v technické přípravě 

• slovní, názorné, praktické 

• analytické, analyticko-syntetické, syntetické (komplexní) 

• metody koncentrace  

• disperze  

• zvláštní oblastí jsou mentální metody (rozvoj koncentrace, motivace, paměti, 

regulace psychických stavů apod.) 

• metoda ideomotorická 
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4.4 Struktura sportovního tréninku 

Dovalil (2001) rozděluje a definuje sportovní výkon takto: 

Sportovní výkon - aktuální projev specializovaných schopností sportovce (jedince) 

nebo kolektivu v daném sportovním odvětví nebo disciplíně. Je obvykle výsledkem 

dlouhodobého plánovaného, pravidelného tréninkového procesu a adaptace na jeho 

podněty, a výsledkem specializovaných pohybových činností, jejichž obsahem je řešení 

úkolů, vymezených pravidly příslušného sportu, v nichž sportovec usiluje o maximální 

uplatnění výkonových předpokladů a je ovlivněn působením dalších faktorů. 

Sportovní výkonnost - schopnost podávat sportovní výkony opakovaně v delším 

časovém úseku na poměrně stabilní úrovni. 

Trénovanost - souhrnný stav připravenosti sportovce, charakterizující aktuální míru 

jeho přizpůsobení požadavkům příslušné sportovní specializace. 

Sportovní forma - stav optimální specializované připravenosti, projevující se 

dosahováním maximálních sportovních výkonů. 

4.4.1 Struktura sportovního výkonu 

Systém prvků, který má zákonité uspořádání a propojení sítí vzájemných vztahů. 

Prvky – somatické, fyziologické, motorické, psychologické 

Faktory – relativně samostatné součásti sportovních výkonů, vychází ze somatických, 

kondičních, taktických, technických a psychických základů výkonů. 

Každý sportovní výkon charakterizuje počet a uspořádání faktorů: 

- Monofaktorální : dominuje převážně jeden faktor. 

- Multifaktorální : jsou postaveny na existenci většího zastoupení faktorů. 

Plážový volejbal je multifaktorálním sportem, struktura sportovního výkonu se neskládá 

pouze z jednoho faktoru, hráč plážového volejbalu musí optimálně propojit všechny 

faktory, tak aby dosáhl nejvyššího výkonu. 
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Obrázek 5 - Struktura sportovního výkonu (Dovalil, 2001) 

4.4.2 Struktura tréninku plážového volejbalu 

4.4.2.1 Somatické faktory 

Zahrnují konstituční znaky jedince, vztahují se k příslušnému sportovnímu výkonu. 

Dovalil (2002) řadí k hlavním somatickým faktorům: 

- výšku a hmotnost těla 

- délkové rozměry a poměry 

- složení těla 

- tělesný typ 

V plážovém volejbale se vyskytují převážně dva typy hráčů, blokař a polař. Blokař má 

z pravidla vyšší postavu, oproti tomu polař je většinou menšího vzrůstu (není to však 

podmínkou). V plážovém volejbale se vyskytují tyto tři rozdělení: 
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- dva hráči nižších postav - výhodou je dobrá obrana v poli a celkově větší 

obratnost a pohyblivost, nevýhodou je slabší obrana a útok na síti  

- hráč vyšší postavy (blokař) a hráč nižší postav (polař) – hráči jsou 

specializovaný na své posty, každý hráč má ve hře jiné úlohy, nevýhodou jsou 

rychlé přesuny blokaře směrem k síti, po vlastním podání  

- dva hráči vyšších postav - výhodou je kvalitní obrana na síti, pravidelné střídání 

hráčů v poli a na síti, nevýhodou může být menší obratnost a pohyblivost v poli 

Bohužel somatické faktory pro hráče plážového volejbalu nebyly ještě v dnešní době 

v ČR důkladně zkoumány a zdokumentovány. Pouze Kaplan a Džavoronok (2001) se 

zmiňují o somatotypech hráčů, blokař 195-200 cm a více a polař 180-195 cm, neberou 

zde však v potaz ženský plážový volejbal, nebo moderní trendy. Proto přikládám 

somatické faktory z šestkového volejbalu. Nicméně toto by mohlo být důvodem pro 

vytvoření další práce zaměřené na somatické faktory hráčů plážového volejbalu. 

Výška těla, hmotnost, a procento tuku sportovců specializovaných na plážový volejbal 

(Ulbrichová, 1980). 

Specializace 
Muži Ženy 

Výška Hmotnost % Tuku Výška Hmotnost % Tuku 

Volejbal 196 94 10 178 69 16 

Tabulka 2 - somatotyp hráčů šestkového volejbalu (Ulbrichová, 1980) 

4.4.2.2 Kondiční faktory 

Podle Dovalila (2001), soubor pohybových schopností chápeme jako relativně 

samostatné soubory vnitřních předpokladů k pohybové činnosti (zčásti vrozené): 

- kondiční schopnosti - jsou podmíněny převážně faktory a procesy 

energetickými - metabolickými. Uskutečňování pohybu je podmíněno způsobem 

získávání a využívání energie. Řadíme sem schopnosti vytrvalostní, silové a 

zčásti rychlostní. Kondiční schopnosti v symbióze se schopnostmi rychlostními 

tvoří 25-40 % herního výkonu a jsou spolu s taktikou a technikou základním 

předpokladem individuálního herního výkonu, týmového herního výkonu, 

obecně předpokladem sportovní výkonnosti. Vysoká úroveň kondičních 

schopností neznamená vysokou sportovní výkonnost, ale úroveň sportovní 

výkonnosti je podmíněna úrovní kondičních schopností – předpokladů. 

- koordinační schopnosti - jsou podmíněny funkcemi a procesy pohybové 

koordinace, jsou spjaty především s řízením a regulací pohybové činnosti. 
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Kladou zvýšené nároky na jednotlivé analyzátory a centrální nervový systém, 

menší nároky na energetický systém. Umožňují vykonávat pohybovou činnost 

co nejúčelněji z hlediska času, prostoru, dynamické struktury v souladu s 

poznatky o motorickém učení. Prakticky jde o základní osvojení si širokého 

spektra pohybových dovedností (nikoliv o jejich dokonalé zvládnutí, což je 

cílem technické přípravy). V důsledku zvládnutí většího počtu pohybů se rozvíjí 

též kinesteze tj. vnímání a čití pohybu, přizpůsobování pohybů a rychlost jejich 

provedení, formace pohybových vzorců, plasticita nervosvalového systému atd. 

Mezi koordinační schopnosti řadíme schopnosti orientační, diferenciační, 

reakční, rovnovážné, rytmické, sdružování a přestavby. 

- hybridní (koordina čně-kondiční) schopnosti - Tyto schopnosti jsou 

podmíněny více či méně jak faktory a procesy energetickými, tak faktory a 

procesy řízení a regulace pohybové činnosti. Žádný pohyb nemůže existovat bez 

podkladu strukturálního, energetického i řídícího, takže označením schopností 

rychlostních a flexibility vyznačujeme dominanci jednoho z těchto podkladů. 

- flexibilita - je některými autory přiřazována ke schopnostem koordinačním, 

podle jiných autorů – vzhledem k tomu, že se jedná o systém pasivního přenosu 

energie – se všem tradičním schématům vymyká a tvoří specifickou pohybovou 

schopnost. Flexibilita je schopnost realizovat pohyb v náležitém rozsahu, o plné 

amplitudě. Flexibilita je podmíněna těmito činiteli: Konstitučními, tj. tvarem 

kloubu určující stupeň volnosti, schopností protažení svalových pouzder, vazů, 

svalů a s nimi spojených šlach. Kondičně-energetickými - především flexibilitou 

aktivní (tzn. silou svalů iniciujících pohyb, protože v krajních mezích je třeba 

překonání značného odporu). Koordinačními - tj. regulací svalového tonusu, 

svalových a šlachových reflexů, koordinací antagonistů, agonistů a synergistů. 

Trénovatelnosti - při které je nejméně ovlivnitelná konstituce.  

4.4.2.2.1 Kondiční schopnosti – síla 

Síla je všeobecná pohybová schopnost překonávání odporu při pohybu napětím 

svalových vláken. V plážovém volejbale se uplatňují všechny složky síly, statická, 

maximální, dynamická a výbušná. Použití silových prvků je cyklické s různou 

amplitudou a frekvencí použití. Dá se tedy říci, že se jedná o silově-vytrvalostní 

charakter sportovního výkonu s výraznými silově-dynamickými prvky. V plážovém 

volejbalu se jedná o soulad jednotlivých pohybů do složitějších tvarů, což vede 
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k sumaci jednotlivých impulzů a tím ke zvyšování dosažené síly. Plážový volejbal 

využívá standardizované pohybové tvary, které se mění v čase a v prostoru podle 

situace. Využívá se hlavně izometrická síla, jako základ k optimálnímu postavení hráčů, 

tak aby byli schopni okamžitě zasáhnout do hry. Dynamická síla se využívá především 

jako příprava pro útok a na aktivní atak na míč. (Vavák, 2011) 

Obecně platí, že se postupuje od statické a maximální silové přípravy směrem ke 

zvyšování přidávaných závaží a dynamickému provedení cvičení. Silová příprava 

zahrnuje jak postupné budování svalového tonusu za účelem pevného postavení hráče 

ve standardních situacích, tak i zachování statické polohy a rovnováhy v situacích 

nestandardních. Následně se rozvíjí dynamický projev silových schopností – dynamický 

útok na míč s přesným umístěním. (Vavák, 2011) 

4.4.2.2.2 Kondiční schopnosti – rychlost 

Rychlost je schopnost reagovat na vnější nebo vnitřní podnět, nebo soubor podnětů, ve 

vymezeném prostoru řešit pohybovou úlohu v minimálním čase. V plážovém volejbale 

se jedná o specifické plnění standardních i nestandardních úkolů v prostoru 8 x 8 metrů. 

V plážovém volejbale se rovnoměrně uplatňují téměř všechny druhy rychlosti: rychlost 

reakce, akcelerační, rychlost jednoduchého pohybového tvaru jedince a také rychlost 

komplexní pohybové souhry hráčů. Rychlost řešení herních úkolů a dynamický projev 

jsou v dnešní době jedním z rozhodujících faktorů pozitivního herního výsledku. Jen 

rychlý hráč se aktivně setká s míčem. V tréninku se setkáváme s mnoho tipy hráčů, 

vyskytují se hráči, kteří jsou velice rychlí a mnohdy mají problémy zabudovat rychlost 

do herní činnosti, proto by měl probíhat rychlostní trénink v herních podmínkách. 

Časové trvání tréninkového podnětu rychlostního charakteru se postupně časově mění 

od 2 – 3 vteřin na 15 – 20 vteřin. Nejčastěji používaným časem zatížení, je zatížení, 

které trvá v délce 6 – 8 vteřin a má anaerobně-alaktátový charakter. Oproti rozvoji 

silových schopností, kde čas zatížení se postupně snižuje, rozvoj rychlosti se naopak 

pomalu zvyšuje. V plážovém volejbale je kondiční schopnost rychlost velice důležitá a 

to zejména reakční rychlost jak na postu polaře, tak i na postu blokaře. 

4.4.2.2.3 Kondiční schopnosti – vytrvalost  

Pokud jsou hráči schopni vykonávat pohybovou činnost dlouhodobě, bez výrazného 

snížení efektivity a bez ztráty optimální kinematiky pohybu, můžeme hovořit o projevu 

vytrvalosti.  
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V plážovém volejbale se zvýšeně projevuje systém ATP - CP v rámci anaerobně-

alaktátového metabolismu, pohybujeme se však ve smíšené zóně, jedná se o zatížení 

trvající, i když s přestávkami. Běžná rozehra trvá většinou do 15 vteřin. Plážový 

volejbal také ve velké míře používá systém ATP – CP anaerobně-alaktátový, ale 

vzhledem k větším nárokům na fyzickou kondici hráčů v případě delší rozehry a 

ztížených podmínek počtu hráčů (2) a prostředí (písek), je v plážovém volejbalu 

využíván zejména systém LA systém (anaerobní glykolýza bez využití kyslíku, za 

zvýšené hladiny laktáty), který má za následek zvýšené okyselení vnitřního prostředí, 

který vyvolává bolest a únavu. Tento systém zajišťuje energetické krytí po dobu od 15 

vteřin do 3 minut trvání pohybové činnosti.  

4.4.2.2.4 Kondiční schopnosti – koordinace  

Koordinační schopnosti se charakterizují jako komplexní, relativně samostatné 

předpoklady pro výkonovou regulaci pohybových činností. Vysoká úroveň těchto 

schopností, umožňuje koordinovat pohyby částí těla, integrovat pohyby do celků a 

umožňuje se adaptovat na nové podmínky pohybové činností. (Vavák, 2011) 

V plážovém volejbalu je velice důležité zaměřit koordinační cvičení na jednotlivé 

oblasti koordinačních schopností.  

Reakční schopnost 

- Rychle zahájit a následně realizovat krátkodobou pohybovou činnost 

- Rychle vidět, rychle analyzovat a rozmyslet se, rychle realizovat 

- V plážovém volejbale se používá jednoduchá i složitá reakční schopnost 

- Je ovlivněna faktory: pohlaví, rozcvičení, zkušenosti, únava, motivace atd. 

- Cvičení na reakční schopnost se volí ve všech fázích tréninkové jednotky 

Schopnost rovnováhy 

Schopnost udržet rovnováhu těla, nebo ji znovu obnovit. Je to schopnost, bez níž by 

hráč nebyl schopen správně zaujmout své místo ve hře. Důležitý je zde přenos těžiště a 

plocha opory. Hráč by měl být schopen, zasáhnou do hry i ve stoje na hlavě. Tuto 

schopnost rozvíjet v polohách typických ale i netypických pro jednotlivé posty a herní 

situace. (Vavák, 2011) 

Kinesteticko-diferanciační schopnost 

Jedná se o schopnost hráče vnímání prostoru a času s vysokou přesností pohybů a 

schopnost vědomě regulovat intenzitu svých pohybů v krizových situacích. Je 
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významným stupněm hodnocení vyspělosti hráče říká se tomu tzv. „Cit na prostor, nebo 

cit na míč“. (Vavák, 2011) 

Orientační schopnost 

Je to schopnost hráče rychle a přesně určit své místo a postavení v prostoru. Hráč se 

snaží rychle reagovat a změnit své postavení na základě postavení svého spoluhráče, 

protihráčů. Hráč musí neustále sledovat hru, analyzovat ji, vyhodnotit a přijmout 

nejvýhodnější řešení. (Vavák, 2011) 

Rytmická schopnost 

Vysoký stupeň důležitosti zde hraje rytmická schopnost, schopnost vykonávat činnost 

v souladu se zadaným vnějším rytmem. Vysoký stupeň rytmičnosti, umožňuje sladit 

kvalitně své činnosti jednotlivce. Důležitá je i schopnost změnit rytmus – přizpůsobit se 

situaci. (Vavák, 2011) 

4.4.2.2.5 Rozhodující herní požadavky na kondici hráče plážového volejbalu 

- Rychlost reakce a lokomoce  

- Výbušnost dolních končetin, trupu a paží 

- Udržování statických poloh při hře v poli a při zastavování pohybů 

- Udržení úrovně uvedených požadavků v průběhu celého utkání 

- Z hlediska lokomocí tvoří 1/3 vykonaných pohybů chůze nebo krátké výpady, 

2/3 rychlé přesuny 

Úkoly kondičního tréninku v plážovém volejbale 

- Všestranný tělesný rozvoj hráče 

- Zvyšování zatížitelnosti hráče (umožňuje efektivně využívat potřebnou velikost 

tréninkového zatížení a vyrovnat se se soutěžním zatížením) 

- Prevence zranění v tréninku a v utkání (profylaxe) 

- Rozvoj specifických motorických schopností 

- Vytvořit předpoklady pro efektivní trénink techniky a její využití v podmínkách 

utkání 

4.4.2.3 Technické faktory 

Technikou se rozumí účelný způsob řešení pohybového úkolu, který je v souladu s 

možnostmi jedince, s biomechanickými zákonitostmi pohybu a uskutečňuje se na 

základě neurofyziologických mechanismů řízení pohybu. Využívají se přitom i další 
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předpoklady sportovce, především kondiční, somatické i psychické. Technika se od 

počátků moderního sportu významně podílela na vzestupu sportovní výkonnosti. 

Sportovci i trenéři vymýšleli a zkoušeli nová provedeni. Napodobovala se technika 

nejlepších sportovců. Tento vývoj byl dlouho určován praktickou zkušeností, teprve 

pozdější vědecké přístupy umožnily vytvořit teoretické základy techniky. Technika se 

rozvíjela v rámci jednotlivých sportovních specializací a současný stav poznatků 

dosahuje v řadě sportů uspokojivé úrovně. Podobně se zdokonalovalo osvojování 

úspěšného provedení, které se postupně mohlo opřít o znalost motorického učení, jež je 

teoretickým základem technické přípravy. Technika je především záležitostí řízení 

motoriky. Cílem je dosažení dokonalé efektivní organizace sportovní činnosti, tj. 

takového uspořádání pohybu v prostoru a čase, které vede k úspěšnému řešení 

požadovaného pohybového úkolu. To zásadě určuje dokonalá souhra zúčastněných 

svalových skupin, řízená nervovou soustavou. (Dovalil, 2001) 

Vnější technika – se projevuje jako organizovaný sled pohybů a operací sdružených 

v pohybovou činnost, zaměřenou k danému cíli. 

Vnit řní technika – tvoří neurofyziologické základy sportovní činnosti 

Diferenciace techniky se chápe jako její specializované zaměření. Podstatné i 

nepodstatné součásti techniky se postupně sdružují v celky příslušných dovedností, 

které se v tréninku zpevňují. Integrace směřuje k formování ucelené struktury 

dovedností, tj. ke sjednocení všech součástí techniky. Postupně se jedná i o integraci 

dalších faktorů výkonu. Tím se dosahuje vysoké účinnosti techniky. Stabilizace 

techniky se týká dvou zásadních problémů: dokonalost je dána jak dostatečným 

zpevněním techniky, tak její odolností vůči rušivým vlivům prostředí. (Dovalil, 2001) 
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4.4.2.4 Taktické faktory 

Taktiku chápeme jako způsob řešení dílčích úkolů, realizovaných v souladu s pravidly 

určitého sportu. Jedná se o optimální řešení strategických a taktických úkonů, což 

bezprostředně souvisí s technikou v daném sportu, tzn. realizace taktických záměrů je 

možná jedině prostřednictvím techniky. Při propojení technických dovedností a 

taktických dovedností se uplatňují složité psychické procesy. Obsah je natolik složitý, 

že jeho osvětlování se děje pomocí hypotetických konstrukcí obecných schémat. Velký 

vliv na průběh těchto procesů má také osobnostní profil sportovce. Největší význam má 

taktika v úpolových sportech a ve sportovních hrách. Vyplývá to z proměnlivých 

podmínek sportovního boje a z přímého kontaktu soupeřů. Jádro taktických dovedností 

tvoří procesy myšlení. Předpokladem jsou soubory vědomostí, které má sportovec k 

dispozici v paměti a určité intelektové schopnosti, a to jak obecné, tak specifické 

(vztahující se, k příslušnému sportu). (Dovalil, 2001) 

Nezbytné znalosti: znalost pravidel daného sportu, poznatky o předmětu soutěžení, 

základní principy a postupy taktického boje v daném sportu, reálné hodnocení vlastních 

předpokladů a možností, v úpolových sportech a ve sportovních hrách i poznatky o 

přednostech a slabinách soupeřů. 

Intelektové schopnosti: schopnost koordinovat vlastní jednání, pohotová orientace ve 

složitých situacích, rychlé rozhodování. Patří sem také schopnosti vyššího řádu 

(hodnocení a aplikace vlastních i cizích zkušeností, schopnost kombinovat a tvořit, 

využívat nejrůznějších forem anticipace). Širší komplex specifických projevů 

inteligence souvisí s motorickou a sociální interakcí (např. motorická herní inteligence). 

4.4.2.5 Psychické faktory 

Výkon ve sportu se považuje za závislý na schopnostech a motivaci. Schopnosti jsou ve 

sportu uznávány, avšak význam motivace bývá považována za automatický projev, což 

není často pravda. Motivace se vysvětluje jako podněcující příčina chování. Rozhoduje 

o vzniku, směru a intenzitě jednání člověka, má tedy i význam energetizující, rozhoduje 

o dynamice chování člověka. Podle Cattefla (1970) závisí na centrálních (mentálních) 

schopnostech, lokálních schopnostech (smyslových orgánů a motoriky), 

instrumentálních strukturách (získaných dovednostech) a neintelektuálních faktorech 

(motivaci, emocích, únavě). Tyto faktory nejsou stejnorodé - některé lze rozvíjet, jiné 

jsou relativně stálé, jiné charakterizuje značná dynamika, existují vztahy s korovými 
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oblastmi mozku i s podkorovými centry. Sportovní trénink je zároveň „tréninkem 

smyslů“ a prostorem pro kultivaci „specifických vjemů“. Intelektuální 

schopnosti ovlivňují výkon člověka ve všech oblastech jeho činnosti. Ve sportu se 

nejčastěji uvažuje o pohybové inteligenci, která představuje trs schopností s těžištěm v 

motorické docilitě (učenlivost pohybů). Blíží se jí např. hráčská inteligence (zahrnující i 

komplexní senzorickou schopnost popisovanou jako „umění vidět pole“ - v ní se 

složitým způsobem snoubí celá řada dalších schopností, např. předvídání, rychlost 

myšlení i sociální a emoční inteligence, tj. cit pro ostatní a schopnost je ovlivnit). 

Empirické výzkumy nalézají u reprezentativních vzorků vrcholových sportovců 

zpravidla nadprůměrnou inteligenci, což dokazuje, že intelektuální schopnosti jsou pro 

úspěšnou kariéru sportovce nezbytné. Další tendence má povahu sociální - tendence k 

výkonu (sebeuplatnění, seberealizace) plyne ze srovnávání. Do těchto tendencí se 

promítají dvě bipolární tendence - submise (snadné sociální začlenění, podrobení se) a 

dominance (vysoká soutěživost, agrese). Tendence ke stálosti souvisí se snahou 

dosáhnout bezpečí a klidu, oproti tomu tendence ke změně se pojí s dobrodružstvím, 

potřebou nových podnětů. Sociálně podmíněné tendence - sugesce, identifikace, 

projekce, vcítění - jsou produktem interakce jedince a prostředí (ve smyslu spolupráce 

nebo konkurence). Situačně se na tomto základě krystalizuje specifická tendence ke 

sportovnímu výkonu, Schéma naznačuje skutečnost, že vždy jde o více příčin a u 

každého sportovce je aktuální hierarchie (pořadí důležitosti) poněkud odlišná. Zatímco 

mezi schopnostmi a výkonem se předpokládá zhruba lineární vztah přímé úměrnosti, v 

oblasti motivace tato linearita vztahu neplatí. Motivace velmi nízká, stejně tak jako 

motivace velmi vysoká vede obvykle k výkonu relativně nižšímu, neprokázáno, že 

optimální je střední motivace. V psychologii sportu je popisovaný jev - vztah mezi 

aktivační úrovní a výkonem graficky znázorňován převrácenou „U“ křivkou 
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Obrázek 6 - Vztah mezi aktivační úrovní a výkonem (Dovalil, 2001) 

 

Kromě uvedených vlivů existuje ještě rozsáhlá množina dalších vlivů, které můžeme 

rovněž považovat za potenciální faktory výkonu. Tyto další intervenující proměnné 

představují především osobnostní předpoklady. Osobnostní faktory výkonu lze 

klasifikovat různým způsobem. Nejčastěji se tak děje podle složek struktury osobnosti. 

Důležité faktory souvisejí se zaměřeností osobnosti. U sportovců je zpravidla 

pozorována větší míra extroverze (otevřenosti) než u nesportovců. Další důležitou 

součástí osobnosti jsou vlastnosti charakteru. Uvádí se určitá pevnost až tvrdost 

charakteru, vysoká sebedůvěra, píle, houževnatost, svědomitost, cílevědomost, 

odpovědnost, soutěživost a bojovnost, vytrvalost, trpělivost, odvaha a rozhodnost. Třetí 

sféra osobnostních faktorů výkonu souvisí s temperamentem. Zde má největší význam 

emoční stálost, emoční zralost, nízká neuroticita a absence melancholických prvků 

temperamentu. Poslední faktory, které ovlivňují psychiku sportovce, se váží na sociální 

role osobnosti. (Dovalil, 2001) 
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4.5 Teoretické rozdělení tréninkové jednotky 

4.5.1 Psychická příprava před tréninkem 

Spočívá v seznámení se s obsahem tréninku a navození pracovní aktivity. Hlavní úkol 

slouží k uvědomění kázně, plnění úkolů a soustředění se na prováděnou činnost. Trenér 

seznámí hráče, co bude náplní tréninku, na co je důležité se zaměřit a motivuje je pro 

další činnost. 

4.5.2 Rozcvičení 

Rozcvičení je záměrné ovlivnění tělesných i vegetativních funkcí organismu pohybovou 

činností s cílem dosáhnout optimální stupeň připravenosti fyziologických funkcí pro 

následující pohybové aktivity a zvýšení odolnosti proti zranění. 

Účinky rozcvičení se rozdělují do několika bodů: 

• cestou nervových a humorálních regulačních mechanismů jsou vyvolány změny 

v činnosti řady orgánů, zejména krevního oběhu, dýchání, termoregulace apod. 

• efektivní přerozdělení krve k orgánům a tkáním 

• rozšíření kapilárních cév a otevření krevního řečiště v procvičovaných svalech 

• zvýšením produkce tepla dochází ke zvýšení viskozity svalů a tím i ke zkrácení 

doby potřebné ke svalové kontrakci 

• zahřáním svalu dochází i ke zrychlení průběhu biochemických reakcí 

• rozcvičení se podílí na úpravě funkčního stavu CNS 

• posiluje již vytvořené podmíněné pohybové reflexy 

Způsob a obsah, který by měl být zohledněn při rozcvičení: 

• denní dobu (jinak se rozcvičuje člověk ráno a jinak večer) 

• zevní prostředí (jiné možnosti jsou v horku či chladu v tělocvičně a jiné venku) 

• věk a pohlaví žáka (sportovce) 

• aktuální fyzický a psychický stav  

• pohybový obsah a cíl následující hlavní části hodiny 

Při optimálních podmínkách rozcvičení obsahuje: 

• cvičení pro zahřátí 

• pomalé protahovací cvičení 
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• mobilizační cvičení 

• dynamické cvičení  

4.5.3 Přípravná část 

Úkolem je připravit organizmus jako celek na následující část tréninku. Zabezpečuje 

zapojení energetických zdrojů pro pohyb, optimalizuje činnost jednotlivých funkčních 

systémů (dýchacího, srdečně a cévního) a centrální nervové soustavy. Využívají se 

cvičení, která slouží jako průprava pro cvičení v hlavní části.  

4.5.4 Hlavní část 

Má za úkol plnit cíl tréninku. Obsahem může být rozvoj jedné i několika pohybových 

schopností (koordinace, rychlost, síla a vytrvalost) a dovedností. U dětí ve věku 4-7 je 

nutné vždy zařazovat cvičení rozvíjející všechny pohybové schopnosti. S narůstajícím 

věkem v tréninku využíváme cvičení zaměřená konkrétně na jednotlivé pohybové 

schopnosti nebo jejich kombinací. 

Posloupnost jednotlivých cvičení zaměřená na pohybové schopnosti: 

Koordinační cvičení 

Vyžadují vysokou úroveň připravenosti centrální nervové soustavy, proto ji zařazujeme 

na první místo v hlavní části. Jedná se o zatížení, které není náročné na množství 

energie, a proto nedochází k jejímu výraznějšímu čerpání. Pro tato cvičení je důležitá 

soustředěnost a pozornost. 

Příklad: nácvik techniky, gymnastické zatížení, nácvik herních variant 

Rychlostní cvičení 

Jsou charakteristická velkými požadavky na množství energetických zdrojů a vysokými 

nároky na aktivitu nervové soustavy. Pro maximální rychlost je důležitá motivace. 

Příklad: krátké sprinty, soutěživé hry 

Silová cvičení 

Nevyžadují takové množství energie jako u rychlostních cvičení, ani takovou míru 

aktivace nervové soustavy jako u koordinačních cvičení. Proto je řadíme až na třetí 

místo v hlavní části tréninku. 

Příklad: přetahování, přetlačování, posilovací kruhový trénink 

Vytrvalostní cvičení 

Podstata rozvoje spočívá ve vyčerpání energetických zdrojů pro pohyb i aktivity 

nervové soustavy. Jsou náročná na vůli. 
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 Příklad: kondiční cvičení, výběhy, hry, při kterých děti zapomínají na únavu 

4.5.5 Závěrečná část 

Slouží ke zklidnění organismu a k zahájení zotavení organismu. V úplném závěru by 

měl trenér zhodnotit trénink a motivovat děti do další přípravy. 

Část dynamická 

Spočívá ve cvičení s nízkou intenzitou. Cílem je urychlit zotavení organismu po 

tréninku a začít odbourávat odpadní látky. 

Příklad: vyklusání, drobné hry 

Část statická 

Zahrnuje závěrečné protažení svalů. Cvičení by měla být delší a s větším počtem 

opakováním. 
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4.6 Teorie Herní činnosti jednotlivce v šestkovém a plážovém 

volejbalu 

4.6.1 Postoje a přesuny 

Ohledně této kapitoly jsme se nechala inspirovat metodickým dopisem od pana 

PhDr. Rostislava Vorálka Ph.D z roku 2005.  

Před každou konkrétní činností, nebo při ní, zaujímá hráč postoj, který hraje významnou 

roli při účinném zahájení pohybu. Důležitým kritériem je vybudování návyku 

stabilizovaného a vyváženého postoje se správným postavením chodidel, držením paží a 

rukou ještě před kontaktem s míčem. Základem vyváženosti je umístění těžiště těla nad 

základnu, tj. prostor, který vymezují chodidla. Je-li těžiště nad tímto prostorem, je 

postoj stabilizovaný a vyvážený. Ve volejbale rozlišujeme postoj (tzv. volejbalový 

střeh) vysoký, střední a nízký. 

Vysoký postoj - se nejčastěji používá při blokování. Popis: Hráč má nohy mírně 

pokrčené v kolenou, hmotnost těla spočívá na přední části chodidel, která jsou od sebe 

přibližně na šíři ramen. Trup je vzpřímený, nepatrně předkloněný. Hlava je zvednutá, 

aby oči mohly sledovat míč. Paže jsou v loktech ohnuté, předloktí je souběžné s rovinou 

těla, ruce ve výši ramen, dlaně otočené směrem od těla a prsty volně roztažené (obr. 1). 

Střední postoj - se používá především při přihrávce a obraně v poli - vybírání. Popis: 

Hráč má nohy pokrčené v kolenou, hmotnost těla spočívá na předních částech chodidel. 

Obě nohy jsou od sebe na vzdálenost o něco větší, než je šířka ramen a jsou v jedné 

rovině, nebo je jedna předsunutá. Toto předsunutí vyplývá z postavení hráče na hřišti. 

Trup je mírně předkloněn, hlava je zvednutá, aby oči mohly sledovat míč. Paže jsou 

před tělem, mírně ohnuté v loktech. Předloktí jsou přibližně ve výšce boků a směřují 

dlaněmi nahoru a dovnitř. 

Nízký postoj - se používá převážně při obranné činnosti v poli - vybírání. Tento postoj 

umožňuje hrát míče velmi nízko nad zemí, což přináší prodloužení dráhy letu míče a 

tím i prodloužení použitelné reakční doby hráče. Popis: Hráč má nohy výrazně 

pokrčeny v kolenou. Hmotnost těla spočívá na předních částech chodidel. Nohy jsou 

široce rozkročené a jsou v jedné rovině, nebo je jedna předsunutá před druhou - ze 

stejného důvodu jako je tomu u středního postoje. Trup je předkloněn, hlava vzpřímena, 

aby oči mohly sledovat míč. Paže jsou před tělem v loktech mírně ohnuté, předloktí 

vytočené od sebe a dlaně směřují šikmo vzhůru.  
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Přesuny - většina přesunů se ve volejbale provádí na krátké vzdálenosti a v rychlosti. 

Jedná se o přesuny vpřed, vzad, do stran, s prudkou změnou směru a realizované 

různými druhy běhu. Jejich významem na hřišti je dostat se z výchozího postavení 

(určeného herním systémem) do postavení vyčkávajícího (daného vývojem hry) a 

následně provést pohyb k míči a konkrétní herní činnost. Rychlost zahájení pohybu 

záleží na rychlosti reakce, kterou je možné rozdělit na tři části. Zjednodušeně je 

můžeme popsat tak, že v první části hráč vnímá herní situaci. Jako zprostředkovatel mu 

slouží zrakový analyzátor. V druhé části se získané informace v mozku zpracovávají a 

ve třetí se přenášejí zpracované odpovědi do výkonových orgánů (pohybový aparát – je 

zahájen pohyb). Při zahájení přesunu je třeba, aby se hráč dostal do takzvaného 

„nevyváženého“ postoje. To znamená, aby se v postoji naklonil ve směru pohybu. 

Následuje přesun, jehož efektivita je závislá na optimalizaci počtu kroků potřebných k 

přesunu a jejich rychlost. Dalším důležitým faktorem je i efektivní zastavení. 

Předposlední krok hráče je krokem brzdícím, kdy hráč tlumí pohybovou rychlost 

silovým působením proti směru pohybu. Poslední krok je ve skutečnosti pak krok 

rovnováhy. 

4.6.2 Podání  

Spodní podání 

Hráč stojí čelem k síti, nohy má pokrčeny a trup mírně předkloněn. Chodidla jsou od 

sebe přibližně na šíři ramen, levé vysunuto mírně vpřed (postoj popisován pro praváka). 

Hráč si nadhodí nebo pouští míč levou rukou vedle pravého boku do výšky přibližně 30 

cm. Současně s nadhozem zapaží pravou paži mírně ohnutou v lokti. Ze zapažení se 

ohnutá paže pohybuje vpřed vzhůru a zasahuje nadhozený míč vedle pravého stehna, 

před čelní rovinou těla, dlaňovou částí ruky, prsty jsou mírně od sebe a palec směřuje 

šikmo od ukazováčku. Úder do míče je proveden dlaní s prsty kopírujícími tvar míče. 

Po dobře provedeném úderu paže pokračuje v pohybu vpřed vzhůru. Hmotnost těla 

spočívající dosud na pravé noze se přenáší na levou, což umožní silnější úder a zároveň 

i rychlý start z místa podání. (Buchtel, 2005) 

Vrchní podání smečované z místa 

Hráč stojí čelem k síti ve stoji rozkročném, nohy jsou v šíři ramen a levá noha je mírně 

předsunuta vpřed, (postoj popisován pro praváka). Míč nadhazuje jednou nebo oběma 

rukama do výšky přibližně 1-2 metry před pravé rameno a současně s nadhozem se jeho 

tělo mírně otáčí vpravo. Paže je ohnutá v lokti a loket je držen co nejvíce vzad.  Z této 



42 

 

polohy je trup otočen zpět a paže švihne vpřed a vzhůru a loket se dostane nad rovinu 

ramen. Míč musí být zasažen dlaňovou částí s prsty mírně obepínající míč, v rovině 

ramene před tělem. Kontakt ruky s míčem je velmi krátký a soustředíme se na to, aby 

byla paže v okamžiku úderu natažená a v dostatečné výšce před rovinou ramene. 

Upevňuje se tak zároveň i správná technika pohybu paže při úderu útočném, neboť 

struktura obou těchto podání je stejná. (Buchtel,2005) 

Vrchní podání smečované ve výskoku 

Hráč stojí přibližně 2 metry za koncovou hrací čárou a nadhazuje si míč kteroukoliv 

rukou nebo oběma. Nejčastěji bývá míč nadhazován rukou úderové paže, tzn. U praváka 

pravou rukou. Při nadhozu dostává míč rotaci předávanou pohybem dlaní pravé ruky. 

V okamžiku kdy je úderová paže během nadhozu v úrovni hrudníků dochází k výkroku 

levé nohy a k provedení prvního kroku rozběhu tzv. dvojkroku. Tento krok by neměl 

být příliš dlouhý. Druhý krok začne odrazem z této levé nohy a je podstatně delší. Hráč 

došlapuje na pokrčenou pravou nohu a dochází k brzdění pohybu vpřed. Levá noha 

došlapuje vpřed a dochází k odrazu obounož. Při odrazu, obě paže vykonávají pohyb 

směrem vzhůru a aktivně se tak podílejí na dosažení vyššího výskoku. Pak nastává fáze 

letu, při které jdou obě paže do protipohybu, a smečující paže se dostává za záda do 

švihové polohy. Paže švihne vpřed a střetává se s míčem v rovině před pravým 

ramenem. V okamžiku střetu ruky s míčem musí mít hráč paži v lokti napjatou. 

Následuje dopad na obě nohy s mírným pokrčením v kolenou a s pažemi v poloze před 

tělem aby stabilizovali tělo při dopadu. Průběh pohybu při smečovaném podání je 

obdobná s technikou při útočném úderu. Rozdíl nacházíme v tom, že při tomto podání si 

hráč nadhazuje míč sám a má dostatek času na jeho provedení. (Buchtel, 2005) 

Vrchní podání plachtící z místa 

Hráč stojí čelem k síti v mírném stoji rozkročném s levou nohou lehce vysunutou vpřed. 

Míč je nadhozen levou rukou přibližně do výšky 1-1,5 metru před pravé rameno (postoj 

popisován pro praváka). Pravou rukou švihne z mírného zapažení vzad a zasahuje míč 

dlaňovou částí ruky, v rovině ramena, mírně před tělem. Prsty jsou roztaženy a 

neobepínají míč. Pohyb je téměř rovnoběžná s podlahou a je kratší než u prudkého 

čelného vrchního podání. Paže je při úderu ohnutá a doba styku ruky s míčem je velmi 

krátká. Ruka svírá s předloktím úhel, který zůstává stále stejný v celém průběhu 

pohybu. (Buchtel, 2005) 
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Vrchní podání plachtící ve výskoku 

Toto podání se nejčastěji provádí po odrazu obounož z místa za koncovou čarou v její 

 těsné blízkosti. Někteří hráči mohou plachtící podání provádět ve výskoku 

z jednokrokového rozběhu. Výskok není většinou příliš vysoký a hráč si při něm 

nadhazuje míč ve většině případů obouruč asi 1m nad rameno. Provádí krátký nápřah a 

rychlý úder do míče podobným způsobem jako je uvedeno při popisu plachtícího podání 

z místa. Celý pohyb je však proveden rychleji a míč většinou dopadá těsně za síť nebo 

do útočného pásma soupeřova pole. (Buchtel, 2005) 

4.6.3 Přihrávka 

Obouruč spodem – bagr 

Hráč zaujímá postoj ve volejbalovém střehu. Hráč stojí v širším stoji rozkročném 

s jednou nohou mírně vysunutou vpřed, nohy jsou pokrčeny v kolenou, tělo je mírně 

předkloněno a hlava je vzpřímená. Váha těla je přenesená na přední část chodidel. Paže 

jsou mírně ohnuté v lokti a u paže má tak aby ruce byly mezi boky a rameny. Tento 

postoj je nejvýhodnější, neboť hráč z něj může rychle přejít na odbití obouruč spodem 

bagrem nebo obouruč vrchem. (Buchtel, 2005)  

Struktura tohoto pohybu má dvě fáze, přípravnou a aktivní. Přípravná spočívá v tom, že 

se hráč včas přemístí do předpokládaného místa odbití do polohy „pod míč“. Nohy jsou 

pokrčeny ve stoji výkročném, nebo rozkročném. Paže jsou před tělem, vytažené z 

ramen, napnuté v loktech, které jsou co nejvíce přitlačeny k sobě, předloktím vzhůru. 

Ruce jsou spojeny tak, že je jedna libovolná ruka je vložena hřbetem do dlaně ruky 

druhé tak. Dlaně se pak sevřou a vytvoří širokou plochu k odbití. (Buchtel, 2005) 

Odbití obouruč vrchem – prsty 

Tento způsob odbití se používá velice často vzhledem k přesnosti přihrávky. Před 

vlastním odbitím stojí hráč uvolněně ve středním volejbalovém postoji. Z tohoto postoje 

napíná nohy v kolenou a vzpřimuje trup. Paže se během odbití pohybují tak, že se 

napínají v loktech., které se přitom k sobě poněkud přibližují. Konečný styk s míčem se 

uskuteční odbitím bříšky posledních dvou článků prstů, mírně nad úrovní čela hráče. 

Prsty jsou pružně zpevněny a přiměřeně od sebe vzdáleny tak, aby zaujali co možná 

největší plochu na povrchu míče. Nejvíce se stýkají s míčem první tři prsty, malík a 

někdy i prsteník se odbíjení nezúčastňují. Pohyby zápěstí vpřed usměrňuje křivku letu 

míče. (Buchtel, 2005) 
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Obouruč vrchem – kaple 

Lobované nebo zadarmo přehranné míče musí hráči nad hlavou odbíjet čistě. Odbití 

obouruč prsty bývá často problematické (vítr, mokrý míč, rotovaný míč), proto se 

používá tzv. kaplička.  Míč je odbíjen vnějšími hranami dlaní nebo těsně pod nimi na 

úrovni hlavy, mírně před svislou rovinou, pohybem předloktí vpřed.  V okamžiku odbití 

je trup vzpřímený nebo v mírném záklonu. Kaplička se výjimečně používá jako způsob 

přihrávky vysokého podání na zadní čáru. Naopak často se vyskytuje při lobovaných 

míčích nebo lehkých míčích přehrávaných soupeřem. Úder při odbití kapličkou musí 

být dutý. Jakékoliv plácnutí do míče rozhodčí píská.  (Kaplan, Džavoronok 2001) 

Jednoruč vrchem – kobra, dráp 

Hráč stojí na zemi nebo je ve výskoku. Nataženou rukou (pravou nebo levou) vytaženou 

z ramene odbíjí míč. Prsty jsou pokrčené, ale pevné, aby se míč mohl odrazit. Míč je 

odbíjen „plochou částí“ vytvořenou skrčením prstů. (Kaplan, Džavoronok 2001) 

4.6.4 Nahrávka 

Nahrávka je přesné odbití přihrávaného míče na jednoho ze spoluhráčů tak, aby mohl 

útočit. Kvalitní nahrávka je základem pro kvalitní útok. Je druhým odbitím ze tří 

možných na jedné straně s cílem připravit nejlepší podmínky pro útok vlastního 

družstva. Ve vyspělejší formě volejbalu je prováděna zpravidla specialistou 

nahrávačem, zřídka i jiným hráčem v poli. Nejčastěji se při nahrávce využívá odbití 

obouruč vrchem, v některých situacích se používají i jiná odbití (Haník, Lehnert a kol., 

2004). 

Podle pana Buchtela a kolektivu (2005) můžeme rozdělit nahrávku podle několika 

kritérií:  

1. Podle způsobu odbití 

Nahrávka odbitím obouruč vrchem  

Hráč zaujímá postavení jako při vysoké volejbalovém postoji. Paže má zvednuté před 

tělem a zápěstí přibližně 10 cm nad úrovní očí. Míč hráči dopadá do tzv. volejbalového 

košíčku. Při něm jsou prsty pružně zpevněny a roztaženy tak aby obepínaly co největší 

plochu míče. V okamžiku dopadu míče do košíčku se zápěstí zvrátí vzad, paže se pokrčí 

v loktech a zároveň se snižuje těžiště těla pokrčením v kolenou a tím dochází k odbití 

míče posledními články prstů. Při odbití míče se nejvíce zapojují první tři prsty, čtvrtý a 

pátý prst míč víceméně jen obepínají. Hráč dokončí odbití zvýšením těžiště a vytrčením 

rukou nad úroveň hlavy. 
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• na místě  

• po pohybu  

• ve výskoku  

• v pádu  

Nahrávka odbitím obouruč spodem  

Hráč zaujímá střední postoj. Hráč stojí v širším stoji rozkročném s jednou nohou mírně 

vysunutou vpřed, nohy jsou pokrčeny v kolenou, tělo je mírně předkloněno a hlava je 

vzpřímená. Váha těla je přenesená na přední část chodidel. Paže jsou mírně ohnuté 

v lokti a u paže má hráč tak aby ruce byly mezi boky a rameny. Tento postoj je 

nejvýhodnější, neboť hráč z něj může rychle přejít na odbití obouruč spodem nebo 

obouruč vrchem. Hráč spojuje paže před tělem a nahrávku provádí pomocí propínání 

kolen. Paže jsou před tělem, vytažené z ramen, napnuté v loktech, které jsou co nejvíce 

přitlačeny k sobě, předloktím vzhůru. Ruce jsou spojeny tak, že jedna libovolná ruka je 

vložena hřbetem do dlaně ruky druhé tak. Dlaně se pak sevřou a vytvoří širokou plochu 

k odbití. (Buchtel, 2005) 

2. Podle směru letu míče 

Nahrávka před sebe  

Hráč je ve středním postoji, těsně před vlastním odbitím se hráč začne napínat proti 

míči. Kolena a lokty se napínají současně. Dolní končetiny dodávají při odbití na velkou 

vzdálenost potřebnou hnací sílu 

míče. Paže se při napínání k sobě mírně přibližují. Míč je odbíjen před tělem, hráč jej 

však stále musím mít nad hlavou. Kontakt s míčem je nejdůležitější především palci, 

ukazováčky a prostředníčky, přičemž hlavní tlak je na palce a ukazováčky, které spolu 

vytváří opěrný trojúhelník. Prostředníky jsou zatížené méně, prsteníčky a malíčky 

podpírají míč z boku a regulují směr odbití, případně vůbec nemusí nepřicházet do 

styku s míčem. Ukazováky se dostávají do styku s míčem celou plochou prstu, palce a 

prostředníčky posledními dvěma články. Křivku letu míče určuje pohyb zápěstí vpřed. 

Přesná nahrávka, která je základem úspěšného útoku, vyžaduje schopnost jemně rozlišit 

sílu odbití, dát míči správný směr, výšku a délku letu. Po odbití jsou ruce, prsty a paže 

napjaté ve směru odbití míče, nohy jsou ve výponu. (Haník a kolektiv, 2008) 

Nahrávka za sebe  

Hráč je ve středním postoji, do kterého se přemístí tak, aby tělo dostal pod míč. 

V okamžiku dopadu míče do volejbalového košíčku, hráč zvrátí zápěstí výrazně dozadu. 
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Při odbití se paže natahují a směřují vzad vzhůru. Míč je odbíjen prsty nad hlavou, které 

kopírují předcházející pohyb zápěstí, paže jsou téměř natažené. Na vrcholové úrovni se 

tento druh nahrávky velmi často vyskytuje ve výskoku a hráči se snaží pohyb maskovat, 

aby nebylo do poslední chvíle poznat, jakým směrem nahrávka poletí (vpřed, vzad). 

(Buchtel, 2005) 

Podle výšky a rychlosti letu míče  

- dlouhá vysoká nahrávka před sebe, tzv. normál  

- polovysoká nahrávka před sebe, tzv. půlka  

- krátká rychlá nahrávka - stoupavá před sebe, tzv. krátká střelba  

- rychlá nahrávka nad sebe, tzv. rychlík směřující před nahrávače  

- rychlá nahrávka za sebe, tzv. rychlík směřující za nahrávače  

- krátká rychlá nahrávka - stoupavá za sebe, tzv. krátká střelba za sebe  

- delší polovysoká nahrávka za sebe, tzv. půlka  

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

- nahrávka rovnoběžně se sítí  

- nahrávka směřující od sítě na hráče zadní řady  

- nahrávka směřující ze zadních zón hřiště k síti  

Podle toho, který hráč nahrávku provádí  

- nahrávka nahrávače, který má výchozí postavení v předních zónách - 2,3,4  

- nahrávka vbíhajícího nahrávače - hráč vbíhá ze zóny 1,6,5 k síti a nahrává  

- nahrávka kteréhokoliv hráče prováděná většinou z obranného pásma  

- nahrávka vbíhajícího nahrávače - hráč vbíhá ze zóny 1,6,5 k síti a nahrává 

4.6.5 Útočný úder 

Útočný úder je odbití míče do pole soupeře během rozehry s cílem získat bod. 

Nejčastěji se provádí jednou rukou ve výskoku s cílem znemožnit soupeři udržení míče 

ve hře. Tato herní činnost jednotlivce má mnoho druhů technického provedení z 

pohledu pozice smečujícího hráče, pohybu jeho těla a paží ve vztahu k míči. Celá 

pohybová činnost se skládá z několika na sebe navazujících částí. (Kaplan, 1999) 

Pohybová struktura útočného úderu se dělí do pěti fází, je nutné si uvědomit, že rozběh 

je zde popisován pro praváka: rozběh, odraz, let, úder a doskok.  

Hráč stojí kolmo k síti ve stoji mírně rozkročném s pravou nohou mírně předsunutou 

před levou a začíná odraz s tříkrokovým rozběhem. Spolu s mírným předklonem přenáší 

hmotnost těla na pravou nohu a provede první krok levou vpřed přibližně 60 cm tzv. 
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směrový krok. Následuje dlouhý krok pravou nohou, který je nejdelší ze tří kroků. 

Došlap je veden přes patu až ke špičce a natočen o 45° vpravo. V průběhu tohoto kroku 

dochází k pohybu paží do zapažení. Následuje dokrok levou nohou, která došlapuje 

lehce před pravou nohou patou přibližně na úroveň špičky pravé nohy. Hráč se odráží 

snožmo vzhůru tzv. dokročným odrazem. Místo odrazu a dopadu nesmí být vzdáleno 

více než přibližně 40-50 cm, aby hráč neskákal do útočného pásma a nedotkl se sítě 

případně nepřešlápl. K výše uvedenému tříkrokovému odrazu může hráč přidat jeden až 

dva kroky a tím prodloužit délku rozběhu, nebo první krok vynechat a provést odraz 

z dvoukrokového provedení. Při odrazu se paže zdvihají předpažením vzhůru mírně nad 

úroveň ramen a tím účelně napomáhají k dosažení vyššího výskoku. Zde se pohyb paží 

rozdělí. Smečující paže je ohnuta v lokti a dostává se za záda a současně se natáčí trup 

vzad a doprava. Druhá ruka je v mírném předpažení vzhůru a vyrovnává celý pohyb 

těla. Z této polohy švihá pravá paže vpřed do natažení a zasahuje míč v rovině před 

pravým ramenem. Úder do míče je proveden krátce, dlaňovou částí ruky, prsty jsou 

roztaženy a volně obepnuty kolem míče. Následuje dopad přes špičky na obě chodidla 

do mírného podřepu s pažemi před tělem a vyrovnávajícím dopad. (Buchtel, 2005) 

4.6.6 Blok 

Hráč stojí čelem k síti s pažemi mírně pokrčenými s rukama nad rameny ve vzdálenosti 

přibližně 0,5-1 metr od sítě. Odráží se z místa nebo po rychlém přesunu do zóny kde 

bude blok proveden. 

1) Krátká vzdálenost – jedním úkrokem nebo skokem stranou 
2) Delší vzdálenost – 2-3 metrů překrokem 
3) Dlouhá vzdálenost – 3 a více metrů během vpřed zakončeným překrokem 

 

Ad 1) hráč stojí čelem k síti, nohy pokrčené v kolenou. Přesun vpravo začíná dlouhým 

úkrokem a došlapem na pravou nohu, v rychlém sledu přesune levou nohu a následuje 

odraz obounož kolmo vzhůru. Chodidla jsou v šíři ramen rovnoběžně vedle sebe. 

Ad 2) hráč stojí čelem k síti a přesun začne pravou nohou došlapem na chodidlo, které 

se natočí rovnoběžně se sítí a současně natáčí tělo do směru přesunu, levé rameno je u 

sítě. Dalším krok, došlápnutí levého chodidla na zem tak, že svírá se sítí úhel přibližně 

45°. Přesun dokončí došlapem na pravou nohu a chodidlo směřuje kolmo k síti a stejně 

tak se natáčí i pravé chodidlo. Následuje odraz obounož z mírného podřepu, při kterém 

se tělo dostane do polohy rovnoběžně se sítí. Mírný podřep je individuální. 
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Ad 3) hráč se otáčí vpravo nebo vlevo do směru kam se potřebuje přesunout a běží 

rychlými kroky vpřed. Na konci svého přesunu se překrokem dostává čelem k síti a 

v místě útoku soupeře provádí odraz na blok. Po odrazu jsou paže vedeny směrem 

vzhůru v těsné blízkosti sítě a ruce přesahují co nejdále nad síť.  Hlava blokaře je mírně 

zakloněna aby mohl sledovat smečaře a míč. Ruce nad sítí musí byt od sebe vzdáleny 

méně, než je průměr míče, prsty jsou nataženy a zabírající co největší plochu. Zápěstí je 

zpevněno. Během doskoku jsou přesahující paže staženy zpět do vlastního pole a 

pokrčené v loktech připažují. Dopad je pružný a měkký na obě nohy mírně pokrčené 

v kolenou. Dopad může probíhat dvojím způsobem, buď hráč dopadne čelem k síti a 

ihned se otáčí do pole, aby mohl znovu zasáhnout do hry, nebo se ještě během výskoku 

otočí a dopadne šikmo bokem k síti. V ten moment je ne jen připraven k další činnosti, 

ale může se sám vykrýt. (Buchtel, 2005) 

4.6.7 Vybírání 

Vybírání je odehrání, odbití, odražením, blokem nebo jakýmkoliv pravidly dovolujícím 

způsobem zabránit dopadu míče na zem a tím soupeři znemožnit dosáhnutí bodu. Může 

se tak stát prvním, druhým nebo třetím odbitím v poli. Kromě zabránění dopadu míče 

do hracího pole na zem přibývá v případě, že se jedná o třetí odbití ještě jeden úkol a to 

přehrát míč do pole soupeře. V některých případech je složité rozpoznat, zda se jedná o 

přihrávku nebo vybrání míče, neboť nevíme, jestli chtěl hráč míči zabránit v dopadu 

nebo ho usměrnit na spoluhráče. Vybírání má ve volejbale důležitou roli především 

proto, že téměř 85% odbití míče přejde přes síť a vyžaduje rychlý zásah v poli. 

Úspěšnost vybírání může záviset i na kvalitě bloku. Blokující hráč ukazuje smluvenými 

signály prstů, jaký směr útočného úderu bude blokovat. Hráč v poli podle toho reaguje a 

koriguje své postavení a vytváří tak předpoklad úspěšného vybrání míče. 

(Buchtel, 2005) 

Buchtel (2005) rozděluje vybírání podle těchto kriterií: 

- Vybírání vzhledem k herním situacím 

• Vybrání míče letícího od soupeře 

• Vybrání míče letícího od spoluhráče 

� Vybrání míče odraženého od vlastního bloku 

� Vybrání míče odraženého od sítě 

� Vybrání míče nepřesně přihranného 
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- Nejčastěji využívané odbití míče pro vybírání 

• Odbitím jednoruč spodem 

• Odbitím obouruč spodem 

• Odbitím jednoruč vrchem 

• Odbití obouruč vrchem (přičemž prsty obou rukou musí být spojeny) 

• Jiným způsobem (hlavou, nohou) 

 

4.6.8 Vykrývání 

Vykrývání je herní činnost jednotlivce, která se provádí bez míče. Je založena na 

rychlosti reakce a předvídavosti. Pokud je hráč zablokován, úspěšně vykryt 

spoluhráčem a následuje úspěšný útok, jedná se o velice pozitivní činnost. Jak po 

psychické, tak i po taktické stránce. Ve vrcholovém volejbale bývá obvyklé, že tato 

činnost rozhodne velkou měrou o výsledku setu či zápasu. (Kaplan, 1999) 
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5 METODIKA PRÁCE 

5.1 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor se skládá ze sedmi trenérů, kteří se aktivně zabývají plážovým volejbalem. 

Kritériem pro výběr trenérů byla několikaletá soutěžní zkušenost a minimálně tříletá trenérská 

praxe v oblasti plážového volejbalu.  Tato kritéria byla zvolena z důvodu zvýšení kvality 

získaných dat. 

5.2 Metody získání dat 

Pro zpracování získaných dat jsem použila metodu kvalitativně-interpretativní analýzy a to 

konkrétně analýzy dokumentů. Z dostupné české a zahraniční literatury zabývající se 

plážovým volejbalem jsem vybrala a analyzovala techniku herní činnost jednotlivce a 

způsoby odbíjení míče. Tato metoda se vyznačuje intenzivním osobním zpracováním 

získaných dat, která se hodnotí a interpretují. 

Další použitou metodou získávání dat, která patří mezi kvalitativní metody je strukturovaný 

osobní rozhovor s předními trenéry plážového volejbalu. Rozhovor se skládal z předem 

pečlivě připravených otázek, zaměřených na herní činnosti jednotlivce a způsoby odbití míče 

v plážovém volejbale, na které byli dotazovaní trenéři ochotni odpovídat. V rozhovoru se 

minimalizoval efekt dotazovatele, tak aby dotázaní měli větší prostor pro odpovědi. 

5.3 Organizace výzkumu 

Z české a zahraniční literatury jsem vybrala části, která se zaměřuji na herní činnosti 

jednotlivce v plážovém volejbalu. Dále jsem čerpala z vlastních trenérských zkušenosti a 

ověřovala si techniku herních činností jednotlivce získanou z rešerše literatury a dotazováním.  

V průběhu září 2013 a října 2013 jsem oslovila jednotlivé trenéry zabývající se tréninkem 

plážového volejbalu, získané informace od trenérů jsem využila pro úpravu metodické řady 

herních činností jednotlivce a způsobů odbíjení míče. 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST – NÁVRH METODICKÝCH POSTUPŮ 

6.1 Způsoby odbíjení míče a herní činnosti jednotlivce v plážovém 

volejbalu 

V této kapitole se budu zabývat technikou, herních činností jednotlivce a způsoby odbití míče 

v plážovém volejbalu. Tato kapitola je částečně teoretická a částečně praktická, bylo velice 

obtížné ji z hlediska pravidel bakalářských prací zařadit správně. Obsahuje části, které, nejsou 

přímo výzkumem, ale pouhou rešerší literatury a části které jsou výzkumné. Pokud bych však 

tyto části oddělila, bakalářská práce by byla velice nepřehledná a nedávala by smysl, čtenář 

by musel přeskakovat z jedné kapitoly na druhou, aby podrobně pochopil určitou techniku 

herní činnosti jednotlivce v plážovém volejbalu. Opírám se zde o teoretické základy, které 

vytvořili autoři: J. Buchtel, M. Džavoronok, Z. Haník, O. Kaplan, M. Vavák a R. Vorálek, 

které jsou blíže popsány v kapitole 4.6 v teoretické části. Toto jejich teoretické zpracování 

herních činností jednotlivce a způsobu odbití míče, jsem však přizpůsobila plážovému 

volejbalu a doplnila o další technické parametry, nebo vytvořila zcela nové, které nebyli 

prozatím zdokumentovány. Na těchto parametrech a doplnění jsme se shodly s dlouholetými 

trenéry a hráči plážového volejbalu Janem Čirkou, Pavlem Krčem, Miroslavem Nekolou, 

Jonášem Paškem, Mgr. Romanem Raismüllerem, Michalem Studničným a Martinem Tichým. 

Přiložené fotografie a kinogramy jsou z vlastního zdroje. Vytváření těchto návrhů bylo značně 

obtížné a časově velmi náročné, z důvodu časové a názorové koordinace všech zmíněných 

trenérů. Fotografie, které zaznamenávají pohyb a jsou rozděleny do několika sekvencí se 

nazývají kinogramy. Kinogram je jedna fotografie zachycující pohyb z videa, tedy několik za 

sebou jdoucích fotografií sloučených do jedné. Kinogram je nutné číst z leva doprava jako 

normální text. K porozumění nákresů v práci dopomáhá tento znakový klíč: 
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Obrázek 7 - znakový klíč - legenda (vlastní zdroj) 



53 

 

6.1.1 Postoje a přesuny 

6.1.1.1 Postoje 

Tato kapitola je velice důležitá, protože se pohybujeme na proměnlivém prostředí a oproti 

pevnému povrchu má toto prostředí mnoho úskalí. Nejdůležitější věcí, kterou by si měli hráči 

vždy v písku uvědomit je, že povrch je měkký a propadá se. Těžiště těla je proto posunuto 

vždy mírně vpřed nad špičky chodidel. Pokud by bylo těžiště těla uprostřed nebo na patách 

chodidel, hráči by se propadali do písku a přepadávali vzad. Celý pohyb by byl obtížný a 

zpomalen o proces přenášení těžiště nad špičky chodidel. Další důležitou informací je, že při 

jakémkoliv pohybu v písku (chůze, běh, přesuny) hráči musí dbát na to, aby zasouvali špičky 

chodidel do písku, to opět souvisí s těžištěm těla a rychlostí následného pohybu.  

 

Obrázek 8 - chodidlo v písku 1 (vlastní zdroj) 

    

Obrázek 9 - chodidlo v písku 2 (vlastní zdroj) 

Limitujícím faktorem provádění herních činností jednotlivce je být včas na správném místě a 

ve správně zvoleném postoji. Pro každou konkrétní činnost, zaujímá hráč určitý postoj, který 

mu usnadňuje účinné zahájení následného pohybu. Důležitým kritériem je vybudování 

návyku stabilizovaného a vyváženého postoje se správným postavením chodidel, držením 

paží a rukou ještě před kontaktem s míčem.  

6.1.1.1.1 Postoj při příjmu podání 

Při příjmu podání hráč používá tzv. střední volejbalový postoj. Hráč má nohy pokrčené 

v kolenou v úhlu 110° až 140°, těžiště těla je na předních částech chodidel. Chodidla jsou od 

sebe vzdálená o něco více, než je šíře ramen, jedna noha je mírně předsunuta o půl stopy až 

stopu chodidla. Pokud hráč stojí na levé straně hřiště, předsouvá levou nohu, pokud stojí hráč 

na pravé straně hřiště, předsouvá pravou nohu, základna těla, tedy boky jsou natočeny na 

podávajícího hráče.  Trup je mírně předkloněn, hlava je zvednutá, aby oči mohly sledovat 

míč. Paže jsou před tělem, mírně ohnuté v loktech v úhlu 110° až 140°. Předloktí jsou 
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přibližně ve výšce boků vytočené od sebe, dlaně směřují šikmo vzhůru (dlaně mohou být i 

v přirozeném postavení (viz Obrázek 10). 

 

Obrázek 10 - střední postoj (vlastní zdroj) 

    

Obrázek 11 - střední postoj (vlastní zdroj) 

 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Těžiště na zadních částech chodidla 

- Doširoka roztažené paže 

- Paže příliš nízko, nebo příliš napjaté 

- Napnuté dolní končetiny 

6.1.1.1.2 Postoj při obraně v poli 

Při obraně v poli hráč používá tzv. nízký volejbalový postoj. Hráč má nohy pokrčené 

v kolenou v úhlu až 90°, těžiště těla je výrazně na předních částech chodidel s lehkým 

pocitem přepadání vpřed. Chodidla jsou od sebe široce vzdálená o něco více, než u středního 

volejbalového postoje, špičky jsou mírně od sebe. Chodidla jsou v rovině, nebo je jedna noha 

mírně předsunuta o půl stopy až stopu chodidla. Základna těla, tedy boky jsou vždy natočeny 

na útočícího hráče.  Trup je mírně předkloněn, hlava je zvednutá, aby oči mohly sledovat míč. 

Paže jsou před tělem, mírně ohnuté v loktech v úhlu 110° až 140°. Předloktí jsou přibližně ve 

výšce boků a směřují dlaněmi nahoru a dovnitř. Tento postoj umožňuje hrát míče velmi nízko 

nad zemí, případně rychle se dostat do pádu, což přináší prodloužení dráhy letu míče a tím i 

prodloužení použitelné reakční doby hráče. 
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Obrázek 12 - nízký postoj (vlastní zdroj) 

 

Obrázek 13 - nízký postoj (vlastní zdroj) 

 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Těžiště na zadních částech chodidla 

- Doširoka roztažené paže 

- Paže příliš nízko, nebo příliš napjaté 

- Nedostatečné pokrčení dolních končetin 

- Příliš nízký postoj 

- Nedostatečný náklon těla do směru pohybu 

6.1.1.1.3 Postoj při blokování a odstupování 

Při blokování a odstupování hráč používá tzv. vysoký volejbalový postoj. Hráč stojí těsně u 

sítě pravým nebo levým bokem k síti (na pravé straně pravým bokem, na levé straně levým 

bokem). Nohy mírně pokrčené v kolenou, těžiště těla spočívá na přední části chodidel na 

pravé nebo levé noze, které jsou od sebe přibližně na šíři ramen, pravá nebo levá noha mírně 

zanožená (na pravé straně levá noha, na levé straně pravá noha). Trup je vzpřímený, nepatrně 

předkloněný. Hlava je zvednutá, aby oči mohly sledovat míč. Paže jsou pokrčené, ruce ve 

výši ramen, dlaně otočené směrem od těla a prsty volně roztažené. V případě blokování se  

zanožená noha přitahuje ke stojné noze na šiří ramen a přenáší se těžiště těla na obě nohy 
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nebo v případě odstupování se na zanoženou nohu přenáší těžiště a dochází ke kroku od sítě a 

následnému odstupu. 

 

Obrázek 14 - vysoký postoj (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 15 - vysoký postoj (vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Těžiště na zadních částech chodidla 

- Těžiště rovnoměrně rozložené 

- Doširoka roztažené paže 

- Paže příliš nízko, nebo příliš vysoko 

- Nedostatečný pokrčení dolních končetin 

- Nevhodné zvolení postoje (pravý, levý bok k síti) 

6.1.1.1.4 Postoj při nahrávce 

V postoji při nahrávce, hráč vychází z tzv. kročného postoje, z důvodu že před samotnou 

nahrávkou vykonává pohyb. Hráč má nohy pokrčené v kolenou v úhlu 110° až 140°.  

Nahrávka obouruč spodem – hráč stojí pravým nebo levým bokem k síti, noha, která je 

blíže k síti je vždy vpředu v kročném postoji, chodidla jsou od sebe vzdálená v šíři boků. Trup 

je mírně předkloněn, hlava je zvednutá, aby oči mohly sledovat míč. Paže jsou před tělem, 

mírně ohnuté v loktech v úhlu 130° až 160°. Ruce jsou před tělem ve výšce pasu, vytočené 

dlaně směřují k sobě. Hráč se snaží být boky a rameny natočen do směru nahrávky. 
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Obrázek 16 - kročný postoj pro bagr (vlastní zdroj) 

    

Obrázek 17 - kročný postoj pro bagr (vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Těžiště na zadních částech chodidla 

- Záklon trupu 

- Paže příliš nízko, nebo příliš vysoko 

- Nedostatečný pokrčení dolních končetin 

- Nevhodné zvolení postoje (pravý, levý bok k síti) 

 

Nahrávka obouruč vrchem – hráč stojí pravým nebo levým bokem k síti, chodidla jsou 

v kročném postavení, chodidlo u sítě mírně předsunuté v šíři boků, těžiště je na špičkách obou 

chodidel. Trup je mírně předkloněn, hlava je zvednutá, aby oči mohly sledovat míč. Paže jsou 

před tělem, skrčené v loktech připravené ve volejbalovém košíčku (viz kapitola 6.1.4.1) nad 

čelem hráče.  
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Obrázek 18 - kročný postoj pro prsty (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 19 - kročný postoj pro prsty (vlastní zdroj) 

 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Těžiště na zadních částech chodidla 

- Záklon trupu 

- Paže příliš nízko, nebo příliš vysoko 

- Nedostatečný pokrčení dolních končetin 

- Nevhodné zvolení postoje (pravý, levý bok k síti) 
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6.1.1.2 Přesuny 

Přesuny v plážovém volejbale se provádí na kratší i delší vzdálenost s ohledem na velikost 

hřiště a počet hráčů. Jejich významem na hřišti je dostat se z výchozího postavení (určeného 

herním systémem) do postavení vyčkávajícího (daného vývojem hry) a následně provést 

pohyb k míči a konkrétní herní činnost. Přesun je ovlivněn rychlostí reakce na vzniklou 

situaci, což znamená zaznamenat situaci, zpracovat ji v mozku a následně přenést do pohybu. 

Přesun je tedy silně ovlivněn reakčními schopnosti hráče. Přesun je třeba zahájit snížením 

těžiště s výrazným přenesením nad špičky chodidel a náklonem do směru pohybu, následuje 

přesun. Efektivita přesunu je závislá na optimálním počtu potřebných kroků, jejich rychlosti 

a načasování zastavení. Předposlední krok hráče je krokem brzdícím, kdy hráč tlumí 

pohybovou rychlost silovým působením proti směru pohybu. Poslední krok je ve skutečnosti 

pak krok rovnováhy.  

6.1.1.2.1 Přesun vpřed 

Přesun vpřed se používá zejména při technických úderech těsně za síť. Hráč musí snížit 

těžiště a výrazně ho přenést vpřed pomocí náklonem trupu. Podle výchozího postoje, zahajuje 

hráč přesun krokem nohou, která byla při postoji lehce vzadu. Hráč se snaží kroky postupně 

prodlužovat (záleží na vzdálenosti přesunu) při sníženém těžišti. Pohyb paží je přirozený a 

vychází z běhu. Přesun bývá často zakončen přikleknutím nebo pádem vpřed. 

 

Obrázek 20 - přesun vpřed do přikleknutí (vlastní zdroj) 
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NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Těžiště na zadních částech chodidla 

- Nedostatečné naklonění těla do směru pohybu 

- Záklon trupu 

- Paže příliš nízko, nebo příliš vysoko 

- Nedostatečný pokrčení dolních končetin 

- Hráč nedojde k míči a natahuje se 

- Příliš dlouhý závěrečný krok, znemožňující podtažení zadní nohy pod těžiště těla 

6.1.1.2.2 Přesun stranou 

Přesun stranou je nejvíce využívaný způsob přesunů v plážovém volejbale. Používá se 

zejména při přijímání, odstupování, vybírání a vykrývání. Přesun stranou rozdělujeme na dva 

druhy: přesuny cvalem a přesuny překrokem. 

Přesun stranou cvalem – tento přesun se používá zejména na kratší vzdálenost nebo při 

přijmu míče. Hráč stojí ve výchozím postoji (střední, nízký) a pohybem pravou nohou vpravo 

(levou vlevo) provádí krok s přenesením těžiště do směru pohybu. Následuje rychlý přísun 

levé nohy k pravé (pravé k levé) a tím dochází k nízkému nadskočení (cval), nedochází zde 

k vertikálnímu pohybu. Dopad je na levé (pravé) chodidlo a závěrečný krok brzdící, 

rovnovážný provádí pravá (levá) noha do výchozího postoje. 

 

Obrázek 21 - přesun stranou cvalem (vlastní zdroj) 
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NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Těžiště na zadních částech chodidla 

- Nedostatečné naklonění těla do směru pohybu 

- Záklon trupu 

- Nedostatečné pokrčení dolních končetin 

- Vertikální změna 

- Špatná rytmizace kroků 

- Pomalý přísun (cval) nohou 

 

Přesun stranou překrokem – tento přesun se používá na delší vzdálenosti zejména při 

vybírání a odstupování. Tento druh přesunu není vhodné využívat při přijímání míče 

s výjimkou rychlého podání, který jde do větší vzdálenosti od přihrávajícího hráče. Hráč stojí 

ve výchozím postoji (střední, nízký) a přenesením těžiště a náklonem trupu na pravou (levou) 

nohou provádí levou (pravou) nohou překrok přes pravou (levou) nohu. Tento krok je výrazný 

a dlouhý, dochází zde k přetočení těla o 90° do směru pohybu. Následuje další dlouhý krok 

pravou (levou) nohou, ve směru pohybu s dokročením a otočením o 90° do původního směru, 

tento krok je brzdící. V případě nutnosti se tento krok vynechává a dochází k odbití míče již 

po překroku, bokem k síti. Nedochází zde k vertikálnímu pohybu. Závěrečný rovnovážný 

krok je přitažením levé (pravé) nohy do výchozího postoje. 

 

Obrázek 22 - přesun stranou překrokem (vlastní zdroj) 
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NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Těžiště na zadních částech chodidla 

- Nedostatečné naklonění těla do směru pohybu 

- Záklon trupu 

- Nedostatečné pokrčení dolních končetin 

- Vertikální změna 

- Nedostatečné přetočení těla což omezuje délku kroku 

6.1.1.2.3 Přesun vzad 

Přesun vzad v plážovém volejbale v podstatě neexistuje. Jak již bylo řečeno, v písku je 

potřeba, aby těžiště těla bylo vždy na špičkách chodidel a špičky chodidel byly zabořeny 

v písku. Proto nelze dělat přesun vzat pomocí couvání (s výjimkou krátké vzdálenosti do 

jednoho metru), z důvodu že dochází k přenesení těžiště na paty, a tím se znemožní 

odehrávání míče různými způsoby (neefektivní a pomalé). Přesun vzad se provádí rychlým 

otočením o 180° a následným pohybem jako při přesunu vpřed, nebo rychlým otočením o 90° 

a následným pohybem jako při přesunu stranou. Využívá se zejména při dlouhých, vysoce 

letících míčích za hráče (lobech). 

 

Obrázek 23 - přesun vzad s otočením (vlastní zdroj) 
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NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Těžiště na zadních částech chodidla 

- Nedostatečné naklonění těla do směru pohybu 

- Záklon trupu 

- Nedostatečné pokrčení dolních končetin 

- Vertikální změna 

- Nedostatečné přetočení těla což omezuje délku kroku 
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6.1.2 Podání 

Podání má charakter útočného úderu, jedná se o způsob odbití míče do pole soupeře 

předepsaným pravidly, kterým se zahajuje každá rozehra. Je výrazně ovlivněno výkonnostní 

úrovní hráčů. Účinnost podání je daná: rychlostí letu míče, rotací a křivkou letu míče a 

umístěním míče. Všechny tyto složky jsou velice důležité, avšak v plážovém volejbalu 

bychom měli nejvíce dbát na umístění míče, vzhledem k malému počtu hráčů a velkému 

prostoru. Účinnost podání je velice silně ovlivněna i klimatickými podmínky, především 

z hlediska výběru podání. Proti větru využíváme především smečované podání ze země i 

ve výskoku, míči tak udělujeme větší razanci, rotaci a letí přes větší oblouk, poté rychle padá 

ve větru dolů. Po větru využíváme zejména plachtící podání z místa i ve výskoku a proti 

sluníčku je výhodné použít tzv. „skyball“.  

6.1.2.1 Spodní podání 

Spodní podání se ve vrcholovém plážovém volejbalu vyskytuje jen zřídka. Je však nedílnou 

součástí každého hráče.  

6.1.2.1.1 Spodní podání v čelném postavení 

Hráč stojí čelem k síti v těsné blízkosti za koncovou čárou. Nohy jsou pokrčené, trup mírně 

nakloněn vpřed. Chodidla jsou mírně rozkročena na šíři boků. Levá noha je vpředu (všechny 

popisy jsou uvedena pro pravoruké hráče). Míč je držen v levé ruce šikmo před pravým 

bokem. Pravá paže je napjatá, dlaň otevřená, úder je prováděn celou dlaní, současně 

s nadhozem nebo vypuštěním míče paže vykývne do zapažení. Paže se pohybuje těsně podél 

dolní končetiny, ze zapažení se paže pohybuje vpřed vzhůru a zasahuje nadhozený míč 

v úrovni vedle pravého stehna před tělem v 45° úhlu paže vůči tělu. Při pohybu paží ze 

zapažení do předpažení se přenáší váha ze zadní dolní končetiny na přední dolní končetinu 

(zhoupnutí), to umožňuje silnější úder a rychlejší reakci pohybu do hřiště.  
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Obrázek 24 - spodní podání v čelném postavení (vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Nadhoz míče mimo vertikální osu (mimo osu úderové paže) 

- Nevyvážená stabilita postoje 

- Příliš vysoký nadhoz (zhoršení přesnosti zásahu míče) 

- Nadhoz míče do stran 

- Úderová paže se nepohybuje přímočaře  

- Uvolněné zápěstí 

- Nezpevněná dlaňová část ruky 

- Nesprávný pohyb těla v momentě úderu  

- Nedokončení pohybu úderové paže vpřed vzhůru 

6.1.2.1.2 Spodní podání v bočném postavení – dominantní rukou od sítě (SKYBALL) 

Dominantní rukou od sítě - hráč je postaven levým bokem k síti a zaujímá základní postavení 

těla jako při podání v čelném postavení. Pravá paže je napjatá, současně s nadhozem nebo 

vypuštěním míče paže vykývne do zapažení mírně stranou. Paže se pohybuje těsně podél 

dolní končetiny, ze zapažení se paže pohybuje vpřed vzhůru a zasahuje nadhozený míč 

v úrovni před tělem vedle pravého stehna v 45° úhlu paže vůči tělu. Ruka je natočená  pod 

úhlem 30° – 50° vůči podložce. S úderem do míče jde trup do mírného úklonu vlevo, a pohyb 

celého těla následují trup pohybem do hřiště. Míč je rukou zasažen ze spodu do jeho pravé 

poloviny, tím docílíme rotaci, sílu a potřebnou výšku míče. 
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Obrázek 25 - skyball dominantní rukou od sítě (vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Nadhoz míče mimo vertikální osu (mimo osu úderové paže) 

- Nevyvážená stabilita postoje 

- Příliš vysoký nadhoz (zhoršení přesnosti zásahu míče) 

- Nadhoz míče do stran 

- Úderová paže se nepohybuje přímočaře  

- Uvolněné zápěstí 

- Nezpevněná dlaňová část ruky 

- Nesprávný pohyb těla v momentě úderu  

- Nedokončení pohybu úderové paže vpřed vzhůru 

6.1.2.1.3 Spodní podání v bočném postavení – dominantní rukou k síti (SKYBALL) 

Dominantní rukou k síti - hráč je postaven pravým bokem k síti a zaujímá základní postavení 

těla jako při podání v čelném postavení. Pravá paže je napjatá, současně s nadhozem nebo 

vypuštěním míče paže vykývne do zapažení. Paže se pohybuje těsně podél dolní končetiny, ze 

zapažení se paže pohybuje až do předpažení vpravo povýš a zasahuje nadhozený míč v úrovni 

před levým stehnem v 45° úhlu paže vůči tělu. S úderem do míče jde trup do mírného úklonu 

vpravo, a pohyb celého těla následují trup pohybem do hřiště. Míč je rukou zasažen ze spodu 

do jeho levé poloviny, tím docílíme rotaci, sílu a potřebnou výšku míče. 
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Obrázek 26 - skyball dominantní rukou k síti (vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Nadhoz míče mimo vertikální osu (mimo osu úderové paže) 

- Nevyvážená stabilita postoje 

- Příliš vysoký nadhoz (zhoršení přesnosti zásahu míče) 

- Nadhoz míče do stran 

- Úderová paže se nepohybuje přímočaře  

- Uvolněné zápěstí 

- Nezpevněná dlaňová část ruky 

- Nesprávný pohyb těla v momentě úderu  

- Nedokončení pohybu úderové paže vpřed vzhůru 

 

6.1.2.2 Vrchní podání  

Vrchní podání má v plážovém volejbalu velice důležitou roli, vice než v šestkovém volejbale 

zde podání plní funkci útoku, proto je nutné na každého soupeře zvolit ten druh podání, který 

mu co nejvíce ztíží přihrávku, což je velice individuální a proto by každý hráč měl ovládat 

všechny druhy podání. V první řadě provádí hráč nácvik smečovaného podání z místa, pokud 

však má dostatečně výbušnou sílu paže nutnou k úspěšnému provedení tohoto podání. Dále 

postupuje k smečovanému podání ve výskoku, plachtícímu podání z místa a na závěr 

plachtícímu podání ve výskoku. 
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6.1.2.2.1 Vrchní podání smečované z místa 

Hráč stojí čelem k sítí v mírném stoji rozkročném levou vpřed, ve vzdálenosti 1 – 2 metrů od 

koncové čáry, dolní končetiny jsou od sebe vzdálené na šíři ramen. Těžiště těla je na pravé 

noze, kolena jsou mírně pokrčená, v momentě provedení úderu dochází k vertikálnímu 

pohybu. Hráč drží míč v jedné, nebo v obou napjatých pažích ve výšce boků. Nadhoz míče 

provádí pravou, nebo oběma rukama (míč může mít menší rotaci) před pravé rameno, s rotací 

míče. Rotaci míče při nadhozu vytváří zápěstí a předloktí. Pohybem paží vzhůru a zatažením 

zápěstí směrem k tělu, vyhazuje a rotuje míč 1 – 2 metry vzhůru a 1 – 2 metry před sebe. 

Rotace míče je směrem od těla a po směru pohybu letu. Nadhoz je prováděn v úrovni ramene 

úderové paže. Po nadhozu je pravá paže skrčená ve vzpažení, loket míří dozadu, dlaň 

vytočená od těla, hřeb dlaně je v těsné blízkosti u pravého ucha (luk). Levá paže po nadhozu 

ukazuje na míč, otevřenou dlaní vzhůru (rotace ramen). Současně s nadhozem se hráč otáčí 

mírně vpravo. V momentě úderu se levá dlaň přetáčí dolů a celá paže provádí švih směrem do 

středu těla. Pravá paže švihá vpřed přes napjatou paži. Míč je zasažen dlaňovou částí ruky, 

prsty obepínají míč, úder je proveden v úhlu zhruba 135° až 145° od země. Rotaci a pohyb 

míče vpřed způsobuje zápěstí, které se v momentě úderu zatahuje směrem k zemi (zápěstí 

obaluje míč). Celý pohyb vychází ze zadní pokrčené nohy přes rotaci v kyčlích k dosažení 

kolmého postavení ramen ke směru podání. Při švihu pravou paží se trup narovnává a poté 

mírně předklání. V momentě úderu do míče se pohybuje zadní noha vpřed.  

 

Obrázek 27 - rotace míče při nadhozu (vlastní zdroj) 
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Obrázek 28 - rotace míče při úderu (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 29 - smečované podání z místa (vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Nadhoz míče mimo vertikální osu (mimo osu úderové paže) 

- Nadhoz příliš nízko, vysoko, vzad a vpřed 

- Nevyvážená stabilita postoje 

- Úderová paže se nepohybuje přímočaře  

- Uvolněné zápěstí 

- Nezpevněná dlaňová část ruky 

- Nesprávný pohyb těla v momentě úderu (příliš malý vertikální pohyb) 

- Dotyk míče okrajovou částí dlaně 

- Pokrčená paže v lokti v okamžiku úderu 
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6.1.2.2.2 Vrchní podání smečované ve výskoku 

Hráč stojí čelem k sítí v mírném stoji rozkročném pravou vpřed, ve vzdálenosti 2 – 4 metrů od 

koncové čáry, dolní končetiny jsou od sebe vzdálené na šíři boků. Těžiště těla je na pravé 

noze, kolena jsou mírně pokrčená. Hráč drží míč v jedné, nebo v obou napjatých pažích 

(vyskytuje se výjimečně, menší rotace míče při nadhozu) ve výšce boků (záleží na proporcích 

hráče). Nadhoz míče provádí pravou, nebo oběma rukama před pravé rameno, s rotací míče. 

Rotaci míče při nadhozu vytváří zápěstí a předloktí. Pohybem paží vzhůru a zatažením zápěstí 

směrem k tělu, vyhazuje a rotuje míč 2 – 5 metrů vzhůru a 2 – 4 metry před sebe. Rotace míče 

je směrem od těla a po směru pohybu letu. Nadhoz je prováděn v úrovni ramene úderové 

paže. V momentě nadhozu dochází k rozběhu, kdy levá noha provádí kratší krok. Druhý krok 

začíná odrazem z této levé nohy a je podstatně delší. Hráč došlapuje na pokrčenou pravou 

nohu a dochází k brzdění pohybu, levá noha došlapuje před pravou nohu na šíři ramen, kdy 

posledním krokem dochází k natočení celého těla o 45° vpravo (viz kapitola 6.1.5.1, rozběh). 

Paže jsou napjaté, vykývnou prudce do zapažení a dochází k odrazu obounož. Při odrazu 

vykonávají obě paže pohyb směrem vzhůru a aktivně pomáhají k dosažení vyššího výskoku. 

Následuje zatažení pravé paže do skrčení ve vzpažení, loket míří dozadu, dlaň vytočená od 

těla, hřeb dlaně je v těsné blízkosti u pravého ucha (luk). Levá paže ve výskoku ukazuje na 

míč, otevřenou dlaní vzhůru (rotace ramen). V momentě úderu se levá dlaň přetáčí dolů a celá 

paže provádí švih směrem do středu těla. Pravá paže švihá vpřed přes napjatou paži. Míč je 

zasažen dlaňovou částí ruky, prsty obepínají míč, úder je proveden v úhlu zhruba 135° až 

145° od země. Rotaci a pohyb míče vpřed způsobuje zápěstí, které se v momentě úderu 

zatahuje směrem k zemi (zápěstí obaluje míč). Následuje dopad na mírně pokrčené nohy 

s pažemi před tělem. Průběh pohybu při smečovaném podání je téměř totožný s technikou 

útočného úderu. Hráč se snaží míč udeřit co nejvíce v poli, aby byl míč udeřen co nejblíže síti 

a letěl ze shora dolů. Dopad hráče je opět co nejvíce v poli, tak aby nemusel provádět dlouhý 

přesun, ale byl rovnou připraven v pozici pro přihrávku. 
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Obrázek 30 - smečovaný servis ve výskoku pravák (vlastní zdroj) 

 

Obrázek 31 - smečovaný servis ve výskoku levák (vlastní zdroj) 

 

Obrázek 32 - smečovaný servis ve výskoku zepředu (vlastní zdroj) 
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NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Nadhoz míče mimo vertikální osu (mimo osu úderové paže) 

- Nadhoz příliš nízko, vysoko, vzad a vpřed 

- Nevyvážená stabilita postoje 

- Úderová paže se nepohybuje přímočaře  

- Uvolněné zápěstí 

- Nezpevněná dlaňová část ruky 

- Nesprávný pohyb těla v momentě úderu (příliš malý vertikální pohyb) 

- Dotyk míče okrajovou částí dlaně 

- Pokrčená paže v lokti v okamžiku úderu 

- Špatná kombinace kroků před úderem 

- Nevhodné načasování výskoku 

- Nezasažení míče v nejvyšším bodě výskoku 

6.1.2.2.3 Vrchní podání plachtící z místa 

Plachtící podání by mělo být rychlé a tvrdé, krátké a pomalé nebo dlouhé, vysoké se střední 

rychlostí a všechny uvedené typy bez rotace. Z technického hlediska je nejdůležitější zabránit 

rotaci míče, toho dosáhneme, pokud bude míč zasažen celou dlaní (kořenem dlaně), bez 

rotace zápěstí přímo na střed míče (spojnice místa zásahu, těžiště míče a počáteční dráha letu 

míče jsou v jedné rovině). Pohyb paže je rovnoběžný s podlahou v momentě setkání dlaně 

s míčem se pohyb paží zastaví, v případě dlouhého rychlého podání nedochází k tak 

výraznému zastavení paže. Odbití je provedeno velmi krátkým a rychlím dotekem míče. 

Podávající hráč stojí za koncovou čárou čelem k síti ve vzdálenosti 1 – 3 metrů (ovlivněno 

klimatickými podmínky), dolní končetiny jsou od sebe vzdálené na šíři ramen s levou nohou 

mírně vpředu. Těžiště je na levé noze, kolena jsou mírně pokrčená, v momentě provedení 

úderu nedochází k žádnému vertikálnímu pohybu. Hráč drží míč v jedné, nebo v obou 

napjatých pažích ve výšce ramen. Nadhoz míče provádí levou rukou před pravé rameno, bez 

rotace míče. Výška nadhozu je individuální, uvádí se však 60 – 100 cm. Pravá paže je skrčená 

ve vzpažení, loket míří dozadu, dlaň vytočená od těla, hřeb dlaně je v těsné blízkosti u 

pravého ucha (luk), u dětí je vhodnější paži nechat více nataženou v úrovni vedle hlavy nad 

čelem s dlaní směřující k síti, aby nedocházelo k vytrčení do míče, nebo rotace míče pomocí 

zápěstí. Levá paže po nadhozu ukazuje na míč, otevřenou dlaní vzhůru (rotace ramen). 

V momentě úderu se levá dlaň přetáčí dolů a celá paže provádí švih směrem do středu těla. 
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Pravá paže švihá vpřed přes napjatou paži, pohyb je téměř rovnoběžný s podlahou. 

V momentě udeření do míče je paže napjatá v úhlu zhruba 135° až 145° od země, pohyb paže 

se zastavuje, dochází až téměř ke kontra pohybu. Zápěstí je zpevněné bez žádné rotace.  

 

Obrázek 33 - ruka při úderu, plachtící podání (vlastní zdroj) 
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Obrázek 34 - pohyb paže při plachtícím podání (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 35 – plachtící podání z místa (vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Nadhoz míče mimo vertikální osu (mimo osu úderové paže) 

- Nevyvážená stabilita postoje 

- Příliš vysoký nadhoz (zhoršení přesnosti zásahu míče) 

- Úderová paže se nepohybuje přímočaře  

- Uvolněné zápěstí 

- Nezpevněná dlaňová část ruky 

- Nesprávný pohyb těla v momentě úderu (vertikální pohyb způsobuje rotaci míče) 

- Úder do míče mimo střed 

- Pohyb paže bez zastavení 
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6.1.2.2.4 Vrchní podání plachtící ve výskoku 

Technika provedení úderu je obdobná jako u plachtícího podání z místa. Hráč stojí čelem 

k síti za koncovou čarou ve vzdálenosti 1 – 3 metry. Nadhoz provádí jednou, nebo oběma 

pažemi bez rotace míče. Rozběh se provádí pomocí tříkrokového, dvoukrokového, nebo 

jednokrokového náběhu. Náběh je velice individuální a každý hráč si volí způsob, který mu 

nejvíce vyhovuje. Hráč pravák začíná náběh pravou nohou, následuje delší krok levou nohou, 

poté naskočení z levé nohy na obě čelně k síti, z nichž se hráč odráží k výskoku. V průběhu 

druhého kroku náběhu, si nadhazuje míč šikmo vzhůru před sebe, v takové vzdálenosti (60 – 

100 cm vzhůru a 150 až 200 cm před sebe), aby míč zasáhl v nejvyšším bodě výskoku, 

napjatou paží. Hráč provádí krátký nápřah a rychlý úder do míče, oproti plachtícímu podání 

z místa, je celý pohyb proveden rychleji a dynamičtěji.  

 

Obrázek 36 - plachtící podání ve výskoku bez kroku (vlastní zdroj) 
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Obrázek 37 - plachtící podání ve výskoku, jeden krok (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 38 - plachtící podání ve výskoku, dva kroky (vlastní zdroj) 

 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Při rozběhu příliš mnoho kroků 

- Úderová paže se nepohybuje přímočaře  

- Uvolněné zápěstí 

- Nezpevněná dlaňová část ruky 

- Příliš vysoký nebo dlouhý nadhoz 

- Pohyb paže bez zastavení  

- Špatná kombinace kroků před úderem 

- Nevhodné načasování výskoku 

- Nezasažení míče v nejvyšším bodě výskoku 
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6.1.3 Přihrávka  

Charakter přihrávky spočívá v cílevědomém odbití míče směřujícího od soupeře směrem k síti 

s úmyslem umožnit svému spoluhráči kvalitně nahrát a tím založit útoku. Přihrávka je prvním 

odbitím míče v poli. Přesné provedení přihrávky je rozhodující herní činností pro úspěšné 

založení útočných kombinací vůči soupeři. Jen její kvalitní uskutečnění umožňuje použití 

vyšších forem kombinací. Náročnost v odbití míče přihrávkou je způsobena tím, že míč má 

obvykle velkou prudkost, nepravidelný let a mnohdy i rotaci, což jsou komponenty, zhoršující 

odhad a tím i zpracování míče. Rozhodující pro úspěšnost přihrávky je správné odbití míče do 

dostatečné výšky, délky jeho letu a usměrnění do stran. V plážovém volejbale je přesně 

vymezený prostor kde hráč při přihrávce stojí, 1,5 - 2 metry od postraní a koncové čáry a kam 

by měla přihrávka směřovat. Jednoduše řečeno, z místa pozice kde hráč stojí, směřuje 

přihrávku kolmo na síť, nebo pod úhlem 10° - 15° směrem ke svému spoluhráči. Přihrávka 

má dvě hlediska a to, přihrávka po podání soupeře a přihrávka v ostatních herních situacích. 

Struktura tohoto pohybu má dvě fáze, přípravnou a aktivní. Přípravná spočívá v tom, že se 

hráč včas přemístí do předpokládaného místa odbití do polohy „pod míč“. Aktivní fáze 

začíná, mírným napínáním nohou spolu s mírním vzpřimováním trupu. Paže se pohybují proti 

míči a odbíjejí jej. Čím je rychlost míče menší, pohyb paží je proti míči aktivnější. Naopak při 

prudce letících míčích se pohyb paží zmenšuje a často se tlumí i mírným pohybem zpět. Plně 

se tu uplatňuje zákon dopadu a odrazu.  

 

Obrázek 39 - postavení hráčů při přihrávce (vlastní zdroj) 
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Obrázek 40 - směr příjmu (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 41 - zóna příjmu (vlastní zdroj) 

6.1.3.1 Obouruč spodem – bagr  

Odbití míče obouruč spodem můžeme rozdělit do čtyř kategorií: bagr v ose těla, bagr mimo 

osu těla, bagr mimo osu těla s úkrokem a bagr mimo osu těla s přizvednutím. Hráč stojí 

v uvolněném středním nebo nízkém postoji (viz kapitola 6.1.1.1 postoje). Z vyčkávajícího 

postavení se hráč přesouvá směrem k míči prostřednictvím, kroků, běhů nebo přesuny. 

Z nízkého nebo středního postoje hráč natahuje paže a spojuje ruce před tělem v úrovni prsou 

co nejkratší cestou. Paže jsou před tělem, vytažené z ramen, napjaté v loktech, které jsou 

přitlačeny k sobě, předloktím vzhůru. Ruce jsou spojeny tak, že je jedna libovolná ruka 

vložena hřbetem do dlaně ruky druhé tak, aby prsty obou byly kolmo na sebe. Dlaně se pak 

sevřou palci těsně k sobě a vytvoří jakousi širokou plochu k odbití. Toto spojení je 

individuální, snaha je vytvořit velkou rovnou plochu pro odbití míče. Míč hráč odbíjí 

prostřednictvím předloktí. Pohyb začíná mírným napínáním kolenou a podle rychlosti a rotace 

míče i pohybem paží. Přihrávající hráč nastavuje paže v takovém úhlu, který vytvoří změnu 

letu míče směrem k cíli, prostřednictvím natočení ramen s natočením plochy odbití k cíli tzv. 

bagr mimo osu těla. Čím níže letí míč, tím níže musí mít hráč těžiště svého těla, paže však 

zachovávají takový úhel náklonu, aby přihrávka byla do optimálního prostoru. 
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Obrázek 42 - spojení rukou do bagru (vlastní zdroj) 

 

Obrázek 43 - spojení rukou do bagru (vlastní zdroj) 

 

 

 

Obrázek 44 - spojení paží do bagru (vlastní zdroj) 
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Obrázek 45 - spojení paží do bagru (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 46 - spojení paží do bagru (vlastní zdroj) 

Bagr v ose těla – tento způsob odbití míče se hráč snaží využívat v co nejvíce možných 

situacích. Vždy je lepší a jistější pro hráče přihrávat bagrem v ose těla, což souvisí s včasným 

a rychlím přesun hráče pod míč, prostřednictvím přesunů (viz kapitola 6.1.1.2). Struktura 

pohybu je popsána v předchozím odstavci, zde se nevyskytuje žádný pohyb navíc. Vzhledem 

k tomu, že míč po podání má značnou sílu, není nutné přidávat míči výrazně energii, 

pohybem paží nebo dolních končetin.  
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Obrázek 47 - přihrávka čelně v ose těla (vlastní zdroj) 

 

 
Obrázek 48 - přihrávka ze strany v ose těla (vlastní zdroj) 



82 

 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Nestabilní postoj 

- Nedosažení požadovaného postoje 

- Míč není odbíjen předloktím 

- Paže jsou pokrčené daleko od sebe (nedostatečně velká pevná plocha) 

- Nedostatečná práce dolních končetin (podle rychlosti míče) 

- Příliš velký pohyb paží 

- Nevhodný úhel mezi pažemi a trupem 

- Nevhodný úhel mezi pažemi a zónou přihrávky 

- Nevhodný úhel mezi trupem a zónou přihrávky (dané výškou letu míče) 

- Hráč nedojde k míči a natahuje se 

Bagr mimo osu těla – tento způsob odbití míče hráč využívá, zejména při rychle letících 

míčích, kdy rychlost letu znemožňuje včasný přesun a zaujmutí výchozího postoje pro odbití 

bagrem v ose těla. Hráč stojí v nízkém nebo střední postoji, obě paže současně dělají pohyb 

stranou vpravo (vlevo), kde se natahují. Současně s natažením paží hráč provádí rotaci 

hrudníku vpravo (vlevo) až o 90° a mírný úklon vlevo (vpravo), čímž docílí správného 

nastavení úderových ploch. Pravé (levé) rameno hráče je výše (rameno u sítě je níže). Paže 

jsou před tělem, vytažené z ramen, napjaté v loktech, které jsou přitlačeny k sobě, předloktím 

šikmo vpřed. Pozice nohou je stabilní. Pohyb začíná mírným napínáním kolenou a podle 

rychlosti a rotace míče i pohybem paží. 

 
Obrázek 49 - bagr mimo osu těla detail (vlastní zdroj) 
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Obrázek 50 - bagr mimo osu těla (vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Nestabilní postoj 

- Nedosažení požadovaného postoje 

- Míč není odbíjen předloktím 

- Paže jsou pokrčené daleko od sebe (nedostatečně velká pevná plocha) 

- Nedostatečná práce dolních končetin 

- Příliš velký pohyb paží 

- Nevhodný úhel mezi pažemi a trupem 

- Nevhodný úhel mezi pažemi a zónou přihrávky 

- Hráč nedojde k míči a natahuje se 

- Záklon trupu 

- Nedostatečné, nebo přehnané vytočení ramen do zóny přihrávky 

 

Bagr mimo osu těla s ukročením – tento způsob odbití míče hráč využívá, zejména pokud 

mu letí míč na, nebo nad úroveň prsou. Pohyb paží vychází z bagru mimo osu těla, pozice 

nohou se však pomocí odkročení mění s čelného postoje do bočného postoje. Před dopadem 

míče na paže, pravou (levou) nohou dělá krok vzad a celé tělo se přetáčí o 90° vpravo (vlevo). 

Ramena a paže (úderová plocha) jsou natočeny do směru letu míče. V momentě dopadu míče 

na paže, hráč propíná kolena, odráží se od zadní nohy a pohybem těla doprovází míč ve směru 

letu až do výchozího postoje. 
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Obrázek 51 - bagr mimo osu těla s úkrokem vpravo (vlastní zdroj) 

 

Obrázek 52 - bagr mimo osu těla s úkrokem vlevo (vlastní zdroj) 
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NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Nestabilní postoj 

- Nedosažení požadovaného postoje 

- Míč není odbíjen předloktím 

- Paže jsou pokrčené daleko od sebe (nedostatečně velká pevná plocha) 

- Nedostatečná práce dolních končetin 

- Příliš velký pohyb paží 

- Nevhodný úhel mezi pažemi a trupem 

- Nevhodný úhel mezi pažemi a zónou přihrávky 

- Hráč nedojde k míči a natahuje se 

- Nedostatečné, nebo přehnané odkročení 

- Záklon trupu 

- Nedostatečné, nebo přehnané vytočení ramen do zóny přihrávky 

 

Bagr mimo osu těla s přizvednutím - tento způsob odbití míče hráč využívá, zejména při 

rychle letících míčích, kdy míč směřuje na, nebo nad úroveň prsou. Pohyb paží vychází 

z bagru mimo osu těla, pozice nohou se však pomocí přizvednutí mění s čelného postoje do 

bočného postoje. Těsně před dopadem míče na paže, hráč přenáší váhu na pravou (levou) 

nohu, která se mírně propíná levá (pravá) nohou se dostává do vzduchu a vzad a celé tělo se 

přetáčí o 90° vlevo (vpravo). Dochází k tzv. přizvednutí na jedné noze, kdy celý trup rychle 

uhýbá letícímu míči. Ramena a paže (úderová plocha) jsou natočeny do směru letu míče. 

V momentě dopadu míče na paže, hráč propíná kolena, paže tlumí míč pohybem směrem dolů 

k tělu. Vzhledem k tomu, že tento postoj je velice nestabilní a používá se zejména při rychle 

letících míčích, pohyb těla nedoprovází směr letu míče. Pokud hráč využívá tento způsob 

odbití, měl by dbát na to, aby po odbití míče rychle zaujal střední postoj a navrátil těžiště těla 

níže k základně. 
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Obrázek 53 - bagr mimo osu těla s přizvednutím vpravo 

 

 

Obrázek 54 - bagr mimo osu těla s přizvednutím vlevo 
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NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Nestabilní postoj 

- Nedosažení požadovaného postoje 

- Míč není odbíjen předloktím 

- Paže jsou pokrčené daleko od sebe (nedostatečně velká pevná plocha) 

- Nedostatečná práce dolních končetin 

- Příliš velký pohyb paží 

- Nevhodný úhel mezi pažemi a trupem 

- Nevhodný úhel mezi pažemi a zónou přihrávky 

- Hráč nedojde k míči a natahuje se 

- Nedostatečné, nebo přehnané odkročení 

- Záklon trupu 

- Nedostatečné, nebo přehnané vytočení ramen do zóny přihrávky 

- Špatné načasování zahájení pohybu 

- Úplné vychýlení z rovnováhy 

6.1.3.2 Obouruč vrchem – kaple  

Tento způsob odbití obouruč vrchem se vyskytuje v plážovém volejbale v mnoha herních 

činnostech jednotlivce. Kaple je úder prováděný obouruč před sebou nad hlavou, který hráč 

volí nejčastěji k přijímání míče ve hře (vybíraní), často se jedná o lehký, ale dlouhý míč letící 

až na koncovou čáru, nebo nouzovému příjmu soupeřova podání. Zřídka kdy je tento způsob 

odbití použit i k nahrávce či útoku. Hráč volí tento úder, pokud mu letí míč přímo na hlavu 

(na čelo), nebo mírně za hlavu. Pokud míč letí mimo osu hlavy, je vhodnější zvolit způsob 

odbití míče bagrem mimo osu těla s ukročením, který je jistější a má větší úderové plochy. 

V plážovém volejbale se vyskytují tři druhy kaple, kaple uzavřená, polootevřená a otevřená. 

Obecně by se dalo říci, že otevřená kaple se používá při rychle letících míčích a pro ztlumení 

míče a uzavřená se používá pro lehké a pomalejší míče. Polootevřená kaple je spíše 

individuální záležitost. Úder vychází ze středního nebo nízkého postoje. Chodidla jsou v šíři 

ramen, jedna noha je mírně předsunutá. Před odbitím míče hráč rychlým pohybem zvedá paže 

nad hlavu, paže jsou pokrčené, lokty směřují dopředu. Dlaně jsou spojené a prsty přes sebe, 

palce jsou křížem přes sebe pro zakotvení a udržení rukou u sebe při rychle letících míčích. 

Míč je odbíjen malíkovou hranou při uzavřené kapli a dlaněmi při otevřené kapli. Důležitá je 

preciznost spojení rukou a provedení odbití správnou úderovou plochou. Pokud má letící míč 

velkou razanci, necháváme míč o spojené ruce v kapli pouze odrazit, pokud míči chceme 
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energii přidat, tzn. odbít ho do výšky, přidáme pohyb vycházející z loktů ve směru vzhůru 

(lehké dopínání v loketních kloubech).  

 

Obrázek 55 - uzavřená kaple (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 56 - polootevřená kaple (vlastní zdroj) 
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Obrázek 57 - otevřená kaple (vlastní zdroj) 

 

 
Obrázek 58 - Kaple zepředu (vlastní zdroj) 
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Obrázek 59 - Kaple z boku (vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Natažení dolních končetin 

- Těžiště těla na zadních částech chodidla 

- Míč odbíjen příliš nízko 

- Míč odbíjen příliš stranou (lépe použít bagr) 

- Špatné sevření rukou  

- Výrazná energie při odbití, která vychází z loktů  

- Špatná úderová plocha (mimo malíkovou hranu, nebo dlaň rukou) 

6.1.3.3 Obouruč vrchem – prsty 

V šestkovém volejbale je většina přihrávek prováděna buď odbitím obouruč spodem, nebo 

odbitím obouruč vrchem. V plážovém volejbale je nejvíce používaným typem přihrávky 

odbití obouruč spodem, protože odbití obouruč vrchem musí být provedeno čistě a rozhodčí 

posuzují nečisté odbití vrchem velice přísně. V dnešní době smí být při přihrávce odbíjeny 

míče prsty pouze ty, které letí přímo ze shora dolů, tedy pouze úder smeč, což spadá do herní 

činnosti vybírání, kapitola 6.1.8. 

6.1.3.4 Jednoruč vrchem – dráp, kobra 

Tento způsob odbíjení míče se vyskytuje jen v plážovém volejbale. Tento druh přihrávky se 

využívá při dlouhých letících míčích za přihrávajícího hráče. Kobra, nebo dráp má charakter 

jak útočného úderu tak v tomto případě charakter obraného úderu. Jedná se ovšem o 
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nestandardní přihrávku a hráč by ji měl volit pouze v případě, kdy nestíhá jiné povolené 

odbití. Tento způsob přihrávky však může velice urychlit rozehru a zaskočit tak protihráče, 

proto by měl tuto techniku ovládat každý hráč plážového volejbalu. Úder jednoruč vrchem má 

dvě varianty, dráp, kdy úder provádí všechny prsty a kobra, kdy úder provádí pouze ukazovák 

a prostředník. Úder vychází ze středního nebo nízkého postoje a v momentě odbití míče 

dochází ke změně postoje do kročného. Úder se hraje plochou prostředních článků prstů. 

Ruka je v momentě odbití zpevněná, palec je ohnut směrem do dlaně. Zápěstí je v prodloužení 

předloktí a je velice pevné. Prsty jsou pokrčené a mají tvar, jako kdyby hráč držel v ruce malí 

míček. Paže je mírně pokrčená, nebo napjatí (záleží na výšce a rychlosti letícího míče) 

v pozici předpažení vzhůru. V závislosti na razanci odbití, kterou chce hráč do úderu vložit, 

vychází pohyb z ramene, na krátkou vzdálenost a na delší vzdálenost z loktu nebo jen nastaví 

úderové plochu v případě, že je energie letu míče dostatečná. Toto obranné odbití míče hráč 

nejčastěji hraje nad ramenem nebo pokrčením v lokti a ohnutím zápěstí i za úrovní ramene.  

 

 

Obrázek 60 - kobra, dráp zápěstí v prodloužení předloktí (vlastní zdroj) 
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Obrázek 61 - dráp (vlastní zdroj) 

 

Obrázek 62 - kobra (vlastní zdroj) 

 

 

Obrázek 63 - obraná kobra, dráp zepředu (vlastní zdroj) 
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Obrázek 64 - obraná kobra, dráp z boku (vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 

- Nezpevněná paže a zápěstí 

- Nedostatečné odkročení nohou 

- Nestabilní postoj 

- V momentě dotyku s míče, povolené prsty 

- Ohnuté zápěstí vzad, nebo vpřed (není v prodloužení předloktí) 
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6.1.4 Nahrávka 

Nahrávku je v plážovém volejbalu považována za jednu z nejdůležitějších a zároveň 

nejtěžších herních činností jednotlivce, zejména se jedná o odbití obouruč vrchem, kdy tato 

technika a posuzování rozhodčími je nejdiskutabilnějším tématem v plážovém volejbalu. 

Nahrávku lez pojmout jako odbití míče letícího od spoluhráče, kterým se připravují ideální 

podmínky pro založení útočného úderu. Nahrávka může být pouze druhé odbití míče v poli 

a je součástí přípravy útočného úderu, lze ji považovat za nepřímý útok. Nahrávka je 

snadnější než přihrávka v tom, že následuje již po zpracovaném míči. Náročnost nahrávky je 

však v odbití míče pod větším úhlem, ať už při odbíjení před sebe nebo za sebe. Nahrávka 

klade nároky na přesnost rozptylu do stran, což znamená, že by neměla směřovat do hřiště 

soupeře ani příliš do vlastního pole, to vše znemožňuje kvalitní útok. Další nesnadnost 

nahrávky je dána vysokou náročností na její přesnost a konečně mnohými obměnami 

provedení, jejichž výběr souvisí se situací u sítě ve vlastním poli, ale i v soupeřově poli. 

Nahrávka má při útoku nejméně takovou důležitost jako sám útočný úder. V plážovém 

volejbalu je velice důležité aby oba hráči měli zvládnutou techniku nahrávky jak obouruč 

spodem tak i obouruč vrchem. Při každé rozehře jeden hráč přihrává a druhý hráč se stává 

nahrávačem. Proto je velice důležité včas rozpoznat, jakou roli hráč v rozehře bude hrát, a 

včas zareagovat přesunem do ideální pozice pro nahrávku. V plážovém volejbalu, je většina 

nahrávek prováděná po přesunu. Pro nahrávku platí nepsané pravidlo, že pokud si smečař 

neřekne jinak, měla by nahrávka směřovat ke kůlu pod větším obloukem na přihrávající 

stranu. Pokud si včas smečař nahlásí nahrávku „u sebe“ nebo „za“, směřuje nahrávka 1,5 

metru před, nebo za nahrávače a výška nahrávky je závislá na individuálních potřebách. 

Nahrávku tedy můžeme taky rozdělit podle výšky a rychlosti letu míče: 

- Klasickou -  přibližně 1,5 metru před nahrávače 

- Polovysokou - stejná vzdálenost od nahrávače, jen nižší oblouk letu míče 

- Střelbu - o něco delší vzdálenost od nahrávače, ještě nižší oblouk letu míče 

- Metr – nahrávka u nahrávače, pouze nad sebe přibližně 1metr do výšky (nad síť) 

Tyto nahrávky (vyjma střelby) se dají použít i jako signál po domluvě se spoluhráčem, 

většinou však následují pouze po kvalitní přihrávce, nebo vybíraní v poli. Dalším rozdělením 

nahrav je podle směru a úhlu, který svírá křivka letu míče se sítí: 

- Nahrávka rovnoběžně se sítí – nejjednodušší, umožňuje mnoho variant pro útok 

- Kontra nahrávka – jedná se o nahrávku směřující od sítě na hráče v poli 

- Nahrávka z pole – jedná se o nahrávku, která směřuje ze zadní části hřiště k síti  
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Obrázek 65 - směr nahrávky (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 66 - zóna nahrávky (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 67 - zóna směru pohybu hráče, před 

nahrávkou (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 68 - zóna směru pohybu hráče, před 

nahrávkou (vlastní zdroj) 
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6.1.4.1 Obouruč vrchem – prsty 

Prsty jsou v plážovém volejbale nejvíce diskutovaným tématem a to zejména proto, že je 

velice těžké posuzovat jejich správnost. Prsty v plážovém volejbale byli typické tím, že 

nahrávající hráč mohl prsty tzv. potáhnout. Což znamenalo, že v momentě dopadu míče do 

volejbalového košíčku, mohl jít hráč s míčem lehce dolů (pomocí většího pokrčení loktu), což 

zpomalovalo a usměrňovalo celou nahrávku a útočící hráč měl více času a lehčí možnost 

útoku. Dalším typickým pravidlem pro prsty bylo, že míč letící od nahrávajícího hráče nesměl 

rotovat, resp. směl rotovat pouze jednu a půl otáčky ve směru letu nahrávka. V rámci 

sjednocení pravidel šestkového a plážového volejbalu, tyto pravidla již nejsou zcela pravdivá 

a neplatí. Míč musí být odehrán, krátkým rychlím ale měkkým úderem. Platí zde však, že zda 

je, či není nahráno v rámci pravidel, je pouze na individuálním posouzení rozhodčích. Mohou 

odpískat tažený, nebo dvojitý úder. Proto mnoho hráčů volí spíče nahrávku pomocí odbití 

obouruč spodem. Většinu nahrávek je nahrávač nucený ve hře vykonat v pohybu. Důležitým 

předpokladem na vytvoření příznivé pozice pro nahrávku je práce nohou. Po dobu běhu se 

hráč obrací ve směru letu míče a pohyb ukončuje většinou úkrokem. Nejdůležitější fází 

naběhnutí je samozřejmě rychlá reakce a následný start. Hráč stojí v kročném postoji, pravou, 

nebo levou nohou vpřed (ve předu je ta noha, kterým bokem stojí hráč k sítí). Trup je mírně 

předkloněný, hlava vzpřímená a těžiště těla je na předních částech chodidel. Paže jsou 

pokrčené a vzpažené šikmo vzhůru, lokty směřují od těla. Ruce jsou v zápěstí sklopené vzad 

přesně nad čelem ve vzdálenosti 10 až 15 centimetrů od čela. Prsty jsou volně roztáhnuté, 

lehce zpevněné a vytváří volejbalový košík. Důležité je, aby se hráč před odbitím dostal pod 

míč do takového postavení, aby mu míč, jakmile by jej neodbil, dopadal na čelo. Těsně před 

odbitím míče se hráč začne napínat proti míči. Kolena a lokty se napínají současně. Výšku a 

délku nahrávky určují zejména dolní končetiny. Paže se při napínání mírně k sobě přibližují. 

Míč hráč odbíjí mírně před tělem, ale nad hlavou. Kontakt s míčem je nejdůležitější 

především palci, ukazováčky a prostředníčky, přičemž hlavní tlak je na palce a ukazováčky, 

které spolu vytváří opěrný trojúhelník. Prostředníky jsou zatížené méně, prsteníčky a malíčky 

podpírají míč z boku a regulují směr odbití, případně vůbec nemusí nepřicházet do styku s 

míčem. Ukazováky se dostávají do kontaktu s míčem celou plochou prstu, palce a 

prostředníčky posledními dvěma články. Křivku letu míče určuje pohyb zápěstí vpřed, nebo 

vzad. Přesná nahrávka, která je základem úspěšného útoku, vyžaduje schopnost jemně rozlišit 

sílu odbití, dát míči správný směr, výšku a délku letu. Po odbití jsou ruce, prsty a paže 

napnuté ve směru odbití míče, nohy jsou ve výponu. 



97 

 

 
Obrázek 69 - volejbalová košíček (vlastní zdroj) 

 

 
Obrázek 70 - volejbalový košíček zepředu (vlastní zdroj) 
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Obrázek 71 - prsty, volejbalový košíček zepředu (vlastní zdroj) 

 

 
Obrázek 72 - prsty ze strany (vlastní zdroj) 
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Obrázek 73 - nahrávka prsty vpravo (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 74 - nahrávka prsty vlevo (vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍCHYBY: 

- Hráč není natočen čelem do směru odbití 

- Hráč není dostatečně pod míčem (míč je příliš před tělem, nebo za tělem) 

- Hráč má nevyvážený kročný postoj 

- Hráč má příliš natažené dolní končetiny 

- Hráč odbíjí míč pod úrovní obličeje 

- Nesouměrné odbití míče 

- Dotek jinou částí těla při odbití 

- Odbití mimo osu těla, nebo za hlavou 
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- Zbrzdění rychlosti letu míče 

- Paže jsou příliš napjaté 

- Potažení míče směrem dolů  

- Lokty jsou příliš od sebe 

- Málo uvolněné zápěstí  

- Prsty jsou při odbití křečovitě natažené  

- Volejbalový košíček je příliš uzavřený (prsty jsou u sebe) 

- Palec směřuje dopředu a nahoru, míč je odbíjen dlaňovou částí 

6.1.4.2 Odbití obouruč spodem - bagr 

Při nahrávce odbití obouruč spodem se mohou vyskytovat všechny druhy bagru, které byly 

popsány v kapitole 8.1.3.1., hráč by však měl vždy preferovat nahrávku bagrem v ose těla a 

s tím souvisí rychlý přesun k míči a natočení těla do směru letu nahrávky. Hráč vychází 

z kročného postoje, natahuje paže a spojuje ruce před tělem v úrovni prsou co nejkratší 

cestou. Paže jsou před tělem, vytažené z ramen, napjaté v loktech, které jsou přitlačeny k 

sobě, předloktím vzhůru. Ruce jsou spojeny tak, že je jedna libovolná ruka vložena hřbetem 

do dlaně ruky druhé tak, aby prsty obou byly kolmo na sebe. Dlaně se pak sevřou palci těsně 

k sobě a vytvoří jakousi širokou plochu k odbití. Míč hráč odbíjí prostřednictvím předloktí. 

Pohyb začíná napínáním kolenou a podle rychlosti a rotace míče i mírným pohybem paží, 

převládající pohyb však vykonávají dolní končetiny. Nahrávající hráč nastavuje paže 

v takovém úhlu, který vytvoří změnu letu míče do optimální zóny pro nahrávku. Pro 

optimální nahrávku hráč doprovází míč pohybem těla v momentě i po úderu, pokud je 

nahrávka vpřed hráč provádí pohyb celého těla dopředu, pokud je nahrávka vzad (za hlavu 

hráče), dochází k vykročení směrem k míči a k prohnutí trupu vzad. Pohyb těla se zastavuje, 

nebo pokračuje vpřed. Při nahrávce za hlavu se pohyb vpřed objevuje, zejména pokud 

nahrávající hráč nestíhá zaujmout optimální postoj před nahrávkou a musí přihranný míč tzv. 

proběhnout. Hráč probíhá zónu nahrávky a zvedá míč v místě, kde ho odbíjí pouze nahoru, 

útočícího hráče má za zády. Po nahrávce se hráč musí rychle přesunout do optimální zóny pro 

vykrytí útočícího hráče.  



101 

 

 

Obrázek 75 - nahrávka bagrem vpravo (vlastí zdroj) 

 
Obrázek 76 - nahrávka bagrem vlevo (vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍCHYBY: 

- Hráč není dostatečně pod míčem (míč je příliš před tělem, nebo za tělem) 

- Hráč má nevyvážený kročný postoj 

- Hráč má příliš natažené dolní končetiny 

- Krčení loktů před i po odbití 

- V momentě odbití hráč provádí výskok 
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- Nevhodný pohyb v bedrech při nahrávce dopředu (předklon, záklon) 

- Špatné spojení rukou (nezpevněné spojení, všechny prsty nejsou ve spojení, 

nesouměrné spojení, jedno předloktí výše než druhé) 

- Spojení pokrčených paží a teprve je propínat 

- Nepřiměřený pohyb paží „máchání“ nad výši ramen 

- Předčasné spojení rukou 

- Dolní končetiny příliš blízko u sebe, nestabilní postoj 

- Dolní končetiny příliš daleko od sebe 

- Zkřížené dolní končetiny 

- Příliš velké vykročení (výpad) 

- Dopad míče na jedno předloktí 

- Úder míče proveden palci nikoliv předloktím 

- Úder proveden hranou jedné ruky 

- Míč je příliš blízko u těla (záklon, pokrčení paží, náklon ramen do strany) 

6.1.4.3 Jednoruč a obouruč vrchem – kobra, dráp, kaple 

Tento způsob nahrávky se využívá v plážovém volejbale jen v kritických situacích. Jedná se 

zejména o případy, pokud přihrávající hráč přihraje míč mimo zónu přihrávky (viz Obrázek 

41) a to na střed hřiště k síti, nebo až na opačnou stranu před nahrávajícího hráče k síti. 

V tomto případě nahrávající hráč, který si sbíhá na kraj zóny pro přihrávku, dostává přihrávku 

v opačném směru pohybu, tedy za hlavu a musí volit nouzové řešení. Tato přihrávka by se 

dala často řešit nahrávkou prsty, ale jak již bylo řečeno, prsty jsou v plážovém volejbale 

nejpřísněji hodnoceny a je třeba správně zhodnotit kdy tento způsob odbití použít. Proto je 

v tomto případě vhodné použít kobru, dráp, nebo kapli. Technika pro tento způsob nahrávky 

je stejná jako při přihrávce, jak bylo popsáno v kapitole 6.1.3.2 a kapitole 6.1.3.4. 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 

- Nezpevněná paže a zápěstí 

- Nedostatečné odkročení nohou 

- Nestabilní postoj 

- V momentě dotyku s míče, povolené prsty 

- Ohnuté zápěstí příliš vzad, nebo vpřed (není v prodloužení předloktí) 

- Natažení dolních končetin 

- Těžiště těla na zadních částech chodidla 

- Míč odbíjen příliš nízko 
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- Špatné sevření rukou  

- Výrazná energie při odbití, která vychází z loktů  

- Špatná úderová plocha (mimo malíkovou hranu, nebo dlaň rukou) 

6.1.4.4 Jednoruč spodem – špetka, dlaň, hřbet dlaně 

Nahrávka jednoruč spodem, také patří k nahrávce v kritických situacích, kdy hráč vlivem 

okolností nemůže nahrávat jinak, než tímto způsobem. Tato herní činnost jednotlivce spadá 

spíše do kapitoly vybírání, ale často se s ní hráč setkává i při nahrávce, zejména při nepřesné 

přihrávce. Cílem nahrávajícího hráče není nahrát co nejvíce směrem k síti, cílem je co nejlépe 

zpravit nepřesnou přihrávku a za daných okolností vytvořit podmínky pro založení 

optimálního útoku. Technika pro jednotlivé způsoby odbití je popsána v kapitole vybírání 

6.1.8.  
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6.1.5 Útočný úder 

V plážovém volejbale se vyskytuje mnoho variant útočného úderu. V mužském plážovém 

volejbale je nejčastěji využíván pro útok smeč, oproti tomu v ženské plážovém volejbale se 

smeč vyskytuje na srovnatelné pozici jako lob, nebo drive, obecně lze tedy říci, že v ženském 

volejbale se klade větší důraz na umístění oproti razanci. Za útočný úder považujeme, každé 

odbití míče do pole soupeře, provedené v průběhu rozehry. Cílem je získat bod a znemožnit 

tak soupeři další udržení míče ve hře. Tato herní činnost jednotlivce má mnoho způsobů 

provedení z pozice smečujícího hráče, pohybu jeho těla a paží ve vztahu k míči. Pohybová 

struktura je téměř stejná, liší se pouze v závěrečné fázi kontaktu s míčem. Útočný úder a jeho 

jednotlivé fáze budou popsány pro praváka. 

6.1.5.1 Rozběh 

Každý hráč plážového volejbalu by měl mít na paměti, že rozběh je při všech variantách 

útoku naprosto stejný. Protihráč by neměl do poslední chvíle poznat, zda bude hráč smečovat, 

drivovat nebo lobovat. Rozběh je prováděn několika varianty ze čtyř, tří, nebo i dvou kroků. 

Pokud je přihrávka vedena od zadní lajny, může být provedeno více přibližovacích kroků.  

Čtyřkrokový rozběh je z pravidla pouze prodloužení tříkrokového rozběh, využívá se zejména 

při delších vzdálenostech. Dvoukrokový rozběh je používán při řešení některých herních 

situací, které nejsou standardní např. v případě, že smečař zahájil rozběh příliš brzy, musí ho 

tedy pozdržet na levé noze, nebo po přihrávce u sítě (krátké podání za sít) nedostatečně 

odstoupil od sítě, nebo nemá dostatek času provést více než dva kroky. Každopádně je nutné 

si uvědomit, že dvoukrokový rozběh se nepoužívá záměrně, jedná se pouze o nouzový stav. 

Každý hráč by měl volit tříkrokový rytmus, první krok rozběhu levou nohou je tzv. 

vyhodnocovací, nutí hráče k čekání a vyhodnocování dráhy letu míče. Začíná mírným 

předklonem, kdy se přenese váha na přední pravou nohu a levá se uvolní pro první krok. Hráč 

vykračuje levou nohou směrem k místu odrazu. V průběhu kroku rychlost rozběhu narůstá a 

dochází zde k mírnému natočení těla o 25° - 40° směrem doprava. Následuje další krok, 

pravou nohou a zároveň se zdvihávají paže vzad. Sladění pohybu pravé nohy a švihajících 

paží vzad je velice důležité. Délka kroku a zášvih paží se navzájem ovlivňují. Krok začíná 

odrazem z levé nohy na konci prvního kroku. Jedná se zpravidla o nejdelší krok rozběhu. 

Pravá noha vyráží razantně vpřed a během tohoto kroku se začíná propínat, aby došlap byl co 

nejdále. V plážovém volejbale při dopadu hráč našlapuje do písku přes špičku, nebo celou 

plochu chodidla, jinak by měkké podmínky neumožnily kvalitní přenesení těžiště, ze zadní 
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časti chodidla na přední část, došlo by tak k zaboření. Chodidlo se pokládá na zem natočené 

mírně vpravo přibližně o 45° a začíná tak upravovat konečný postoj při odrazu. Závěrečný 

krok se nazývá dokrok a plní brzdící funkci, dochází zde k otáčení těla do smečařské polohy. 

Tento krok dostává levou nohu před pravou (pata pravého chodidla je na úrovni levé špičky) a 

dokončuje natočení trupu levým ramenem k síti. Levá noha došlapuje na zem přes špičku, 

šikmo k pravé noze. Tím napomáhá dobrzdění pohybu a zapojuje se do odrazu. Tělo se natáčí 

doprava směrem ke smečující paži. V průběhu kroku se kolena přibližují k sobě, což má vliv 

na intenzitu odrazu. Při zahájení dokroku začínají paže švihat dopředu, a boky pokračují v 

pohybu dozadu. V průběhu dokroku se paže míjejí s tělem v blízkosti boků. Paže ze zášvihu 

pokračují v pohybu vpřed a vzhůru, aby se připravily pro začátek následného smečařského 

pohybu. Dochází ke změně z horizontálního pohybu na vertikální. Paže švihají ze zapažení 

směrem vpřed, trup se narovnává a tím se boky dostávají vpřed. Tělo je v napřímené poloze, 

což umožní působení síly odrazu směrem vzhůru. Odraz je veden šikmo vzhůru před sebe. 

Kolena se napínají a odraz je veden ze špiček chodidel. Paže se dostávají do pozice 

předpažení vzhůru, z této pozice se pravá paže ohýbá v lokti, a stahuje se vzad společně s 

rotací trupu. Nadloktí pravé paže je v prodloužení spojnice ramen. Paže je skrčená ve 

vzpažení, loket míří dozadu, dlaň vytočená od těla, hřeb dlaně je v těsné blízkosti u pravého 

ucha (luk). Ramena a boky jsou natočeny pravým bokem k síti a trup je mírně prohnutý. 

 
Obrázek 77 - rozběh na útočný úder pravák, detail (vlastní zdroj) 
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Obrázek 78 - rozběh na útočný úder pravák (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 79 - rozběh na útočný úder levák, detail (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 80 - rozběh na útočný úder levák (vlastní zdroj) 
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NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Těžiště těla je na zadních částech chodidel 

- Příliš krátké kroky (závěrečných dvou kroků) 

- Rozběh není plynulý a přímočarý 

- Nedostatečné natočení levým (pravým) bokem k síti 

- Nekoordinovaný rozběh 

- Odraz je málo výbušný a pomalý 

- Nedostatečný odraz 

- Málo dynamický pohyb paží 

- Odraz je prováděn příliš vpřed 

6.1.5.2 Smeč  

V momentě úderu se levá dlaň přetáčí dolů a celá paže provádí švih směrem do středu těla. 

Pravá paže je pokrčená a spolu s ramenem rotují vpřed, loket se dostává před rameno a 

zastavuje se. Pravá paže švihá vpřed přes napjatou paži, která je vytažená co nejvíce nahoru. 

Ruka se dotýká míče nad pravým ramenem a mírně před ním. Rotace trupu se zastavuje 

s úderem do míče. Trup by měl být vzpřímený a zpevněný, měl by tvořit základnu, která je 

oporou proti pohyb paže. Rotaci a pohyb míče vpřed způsobuje zápěstí a předloktí, které se 

v momentě úderu zatahuje směrem k zemi (zápěstí obaluje míč).  Hráč zasahuje míč ze shora. 

V momentě úderu se dolní končetiny mírně sklápí k trupu, aby zachovali dynamickou 

rovnováhu těla. Po úderu do míče tělo následuje tvar paraboly, jako následek rozběhu a 

odrazu. Oproti šestkovému volejbalu hráč útočí proti jednobloku, což znamená, že hráč má na 

síti více prostoru, kam vhodným způsobem umístit svůj razantní útok směřovat. Rozběh na 

smeč musí hráč dokonale přizpůsobit a načasovat podle nahrávky tak, aby míč udeřil co 

nejvýše, aby i v případě, že blokař odhadne směr útoku, neměl šanci zablokovat nebo dobře 

nadrazit tento razantní útok. Velký důraz musí klást smečař na razanci, rotaci a směr smeče, 

tak aby smeč nebyla vedena do postavení při přihrávce (viz Obrázek 39). V případě, že 

smečař obejde blok, stále je v poli ještě polař, který nedůraznou nebo nepřesně umístěnou 

smeč letící do jeho dosahu vybere. V plážovém volejbale se nejvíce uplatňuje smeč po dlouhé 

diagonále, ostré diagonále, diagonále do zadní části středu hřiště (mezi postavení hráčů) a po 

lajně. 
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Obrázek 81 - zóna útoku na střed hřiště (vlastní 
zdroj) 

 

Obrázek 82 - zóna útoku po diagonále (vlastní zdroj) 

 

Obrázek 83 - zóna útoku po lajně (vlastní zdroj) 

 

Obrázek 84 - zóna útoku po ostré diagonále (vlastní 
zdroj) 
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Obrázek 85 - pozice ruky na míči při smeči (vlastní zdroj) 

 

 

Obrázek 86 - smeč diagonála pravák (vlastní zdroj) 
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Obrázek 87 - smeč diagonála levák (vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Míč je podbíhán 

- Míč je tzv. ulitý prsty 

- Hráč dopadá na napnuté dolní končetiny 

- Úderová paže se nepohybuje přímočaře  

- Uvolněné zápěstí 

- Nezpevněná dlaňová část ruky 

- Nesprávný pohyb těla v momentě úderu (příliš malý vertikální pohyb) 

- Dotyk míče okrajovou částí dlaně 

- Pokrčená paže v lokti v okamžiku úderu 

- Nezasažení míče v nejvyšším bodě výskoku 

6.1.5.3 Drive  

Průběh úderu je totožný jako při smeči, pouze při doteku s míčem se odlišuje. Tento způsob 

útočného úderu se používá, zejména pokud hráč útočí na koncovou čáru, nebo nemá vhodnou 

pozici pro smečování. Úder není veden se shora dolů, jako je tomu u smeče, ale je veden 

vodorovně po přímce. Hráč zasahuje míč více nad sebou než při smeči a přímo ze zadu, 

z pokrčené paže pokračuje do natažení, kde se pohyb paže zpomaluje a zastavuje, pohyb paže 

nepokračuje tak silně vpřed jako při smeči, často dochází až k úplnému zastavení 
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Obrázek 88 - pozice ruky na míči při drivu (vlastní zdroj) 

 

 

Obrázek 89 - útočný úder, drive (vlastní zdroj) 
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NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Míč je podbíhán 

- Míč je tzv. ulitý prsty 

- Hráč dopadá na napnuté dolní končetiny 

- Úderová paže se nepohybuje přímočaře  

- Uvolněné zápěstí 

- Nezpevněná dlaňová část ruky 

- Nesprávný pohyb těla v momentě úderu (příliš malý vertikální pohyb) 

- Dotyk míče okrajovou částí dlaně 

- Pokrčená paže v lokti v okamžiku úderu 

- Nezasažení míče v nejvyšším bodě výskoku 

6.1.5.4 Lob celou dlaní 

Průběh úderu je opět totožný jako při smeči, pouze při doteku s míčem se odlišuje. Úder se 

využívá zejména pro přehrání blokujícího hráče. Hráč zasahuje míč zezadu zdola. Zápěstím a 

prsty mu uděluje silnější rotaci. Dráha letu míče po úderu je ve tvaru oblouku. Lob je 

považován za základní úder, a měl by ho ovládat každý hráč. Neschopnost provést lob bývá 

signálem jiné technické chyby, která se projeví i u dalších druhů útočného úderu, zejména 

smeče.  

 
Obrázek 90 - pozice ruky na míči při lobu (vlastní zdroj) 
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Obrázek 91 - lob pravák detail (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 92 - lob levák (vlastní zdroj) 

6.1.5.5 Zkrácený úder – roláda 

Tento útočný úder je v plážovém volejbale hojně využíván při mnoha situacích. Nejčastěji ho 

hráči využívají při krátkém přehrání blokaře. Pokud se však hráč naučí tento úder dobře 

maskovat, stejným náběhem na jakýkoliv útok, může jej s úspěchem využívat kdykoliv. I zde 

musí být proveden nápřah, aby nebyl příliš brzy prozrazen záměr. Loket však nejde tolik 

dozadu a míč se zasáhne podobně jako u lobu. Intenzita úderu je menší, protože pohyb ruky 

se v závěru poněkud zpomalí. Míči je v momentu úderu udělena silná rotace. 
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Obrázek 93 - roláda detail (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 94 - roláda (vlastní zdroj) 

6.1.5.6 Lob prsty - dráp, kobra, labuť 

Pokud je nahrávka směřována příliš blízko k síti, je vhodné zvolit tento způsob útočného 

úderu. Velice často se tento způsob využívá, pokud je nahrávka na síť a protihráč blokuje. 

Pomocí tohoto úderu může hráč obehrát blokaře ať už krátkým úderem těsně za blokaře, nebo 

dlouhým úderem do zadní části pole. Rozběh je opět stejný jako při ostatních útočných 

úderech. Těsně před kontaktem s míčem se paže zpomalí, hráč pokrčí prsty ruky a míč je 

odbíjen druhými články prstu (dráp, kobra), nebo posledními články prstů (labuť). Prsty musí 

být maximálně zpevněné, jinak hrozí zranění. V momentě úderu je loket napjatý a pohyb 

vychází z ramene. Směr letu míče udává zápěstí.  
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Obrázek 95 - dráp (vlastní zdroj) 

 

Obrázek 96 - útočný dráp (vlastní zdroj) 

 

Obrázek 97 - útočný dráp levák (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 98 - labuť (vlastní zdroj) 
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Obrázek 99 - labuť detail (vlastní zdroj) 

6.1.5.7 Kat “cut shot” 

Jedná se o technický úder, který se využívá zejména při obehrání blokaře. Pokud hráč umí 

tento úder dobře schovat (rozběhem) může jej využívat v mnoha herních situacích. Úder je 

prováděn stejným způsobem jako smeč s rozdílem v rotaci, razantností úderu, pohybem trupu 

a paže. V technice úderu je rozdíl mezi útokem zprava do leva a opačně.  

Zprava do leva, pravák (z leva doprava levák) – hráč pravák zasahuje míč z pravé části pod 

jeho střed. Dlaň se obtáčí kolem míče a roluje ho zprava do leva. Pohybem zápěstí je míč 

veden směrem dolů, dokud palec nemíří směrem vzhůru. Prává paže je v momentě úderu 

téměř napnutá a pohybuje se z úrovně před pravým ramenem až do úrovně před levé rameno. 

Úder je veden do protilehlého rohu těsně za síť. 

 

Obrázek 100 - kat pravák zprava do leva (vlastní zdroj) 
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Obrázek 101 - kat levák zleva doprava (vlastní zdroj) 

Z leva doprava, pravák (zprava do leva levák) – hráč pravák zasahuje míč z levé části pod 

jeho střed. Dlaň se obtáčí kolem míče a roluje ho zleva doprava. Pohybem zápěstí je míč 

veden směrem dolů, dokud palec nemíří směrem dolů. Prává paže je v momentě úderu téměř 

napnutá a pohybuje se z úrovně před pravým ramenem, až téměř do úrovně upažení zevnitř. 

Úder je veden do protilehlého rohu těsně za síť.   

 

Obrázek 102 - kat levák zprava (vlastní zdroj) 
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Obrázek 103 - kat pravák zleva (vlastní zdroj) 

6.1.6 Blokování 

Jedná se o jednu z nejnáročnějších herních činností z hlediska nácviku a zdokonalování, 

zejména z důvodu že tato herní činnost, se nacvičuje jak s míčem tak i bez něj. Úspěšný 

výsledek ještě nemusí potvrzovat správné technické provedení. Při této herní činnosti dochází 

často ke zranění prstů. Blokování je v plážovém volejbalu přehrazení určitého prostoru nad 

sítí prováděné jedním hráčem ve výskoku s rukama ve vzpažení. Blokování plní funkci jak 

obranou tak i útočnou. 

Cílem blokování je: 

- zabránit přeletu míče do vlastního pole 

- srazit míč do pole soupeře, tak aby ho nebylo možné dále hrát  

- nadrazit míč nad sebe nebo někam do vlastního pole, aby ho spoluhráč mohl 

doběhnout a nahrát 

- pokrýt určitý prostor vlastního pole ve směru útoku soupeře, který pak zvolí jiný 

způsob nebo směr útoku 

Blok v plážovém volejbalu je velmi často prováděn jak z postavení u sítě, tak v pohybu 

směrem k síti, tento druh se vyskytuje velmi často. Předpokladem pro správný a úspěšný blok 

je rychlý a včasný přesun k místu blokování, vysoký a dynamický výskok s vhodným 

načasováním, postavení paží při bloku a vlastním vykrytí se. V plážovém volejbalu je blok 

nebo jen dotek bloku považován za úder, proto pokud blokař míč nadrazí do vlastního pole 

smí hráči použít už jen dva doteky míče. V plážovém volejbale se vyskytuje pouze jednoblok 
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tedy blok prováděný jedním hráčem, druhý hráč má v tuto chvíli roli polaře. Úspěšnost 

jednobloku není příliš vysoká, na vrcholové úrovni je však blokování nezbytnou součástí hry. 

 

 
Obrázek 104 - blok, ruce rovně (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 105 - blok ruce, rotace zápěstí (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 106 - blok ruce, rotace zápěstí (vlastní zdroj) 

6.1.6.1 Jednoblok 

Předpokladem pro kvalitní blokování, je zaujmout optimální postoj, který je popsán v kapitole 

č. 8.1.1.1. Hráč tedy zaujímá vysoký volejbalový postoj ve vzdálenosti 0,5 – 1,5 metrů od sítě. 

Jedna noha je nakročená směrem k síti a tělo hráče je natočené směrem do středu hřiště. Toto 

postavení je vhodné jak pro rychlé zahájení bloku, tak i pro odstup od sítě v případě, že 

soupeř provede nepřesnou nahrávku (daleko od sítě, příliš do strany). Hráč má mírně 

pokrčené nohy ve vzdálenosti od sebe přibližně 50 cm (na šíři ramen), trup je mírně 

předkloněn. Paže jsou skrčené před tělem, lokty jsou u těla, předloktí a dlaně směřují vzhůru a 

jsou rovnoběžně se sítí, ruce jsou před rameny a dlaně směřují k síti. Prsty jsou roztažené a 

palce směřují k sobě, vytvářejí tzv. vějíř. Před samotným provedením bloku hráči často 

využívají hluboký podřep (někdy i dřep), kterým si v písku dopomáhají k vyšší výšce 

výskoku. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro úspěšný blok, je správné načasování odrazu. 

Odraz začíná přenesením těžiště, silným pokrčením kolenou až do úhlu 90°, trup se lehce 
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předklání a paže se spouští níže, pro získání většího švihu a energie pro výskok. Někdy hráči 

používají zášvih paží do zapažení, švihem ze zapažení si pak pomáhají k větší výšce výskoku. 

Během výskoku se paže napínají do vzpažení vpřed, jedná se o rychlé vytrčení paží přes síť, 

zápěstí se ohýbá lehce vpřed a vytváří tzv. střechu, prsty jsou zpevněné a vějířovitě roztažené, 

palce směřují k sobě. Pohybem zápěstí a paží hráč uzavírá určitý směr útoku soupeře. Horní 

část těla a ramenní svalstvo je zpevněné, hlava je v prodloužení těla mezi pažemi, což 

umožňuje větší přesah přes síť. Oči hráče stále sledují míč. Nohy jsou natažené a pohybují se 

směrem vpřed, aby adekvátně vyrovnávaly předklon horní poloviny těla. Dopad je měkký, 

a tlumený v kolenou. V letové fázi dolů se hráč otáčí směrem do hříště (při útoku po 

diagonále), nebo směrem ven z hřiště (při útoku po lajně) tak aby mohl zahájit vlastní úspěšné 

vykrytí v případě krátkého lobu (rolády) těsně za blokaře. V plážovém volejbale se vyskytují 

dva druhy bloku, blok lajny a blok diagonály. Průběh pohybu je totožný odlišuje se pouze 

v uzavřené zápěstí a lehkým úklonem těla. 

Blok lajna – paže jsou v ose těla, zápěstí ruky, která je u kůlu se lehce zavírá směrem do 

hříště pod úhlem 45°. 

 
Obrázek 107 - blok lajna (vlastní zdroj) 
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Obrázek 108 - blok lajna (vlastní zdroj) 

Blok diagonála – hráč se odráží do středu hřiště, trup jde lehce do úklonu, zápěstí ruky, která 

směřuje do hřiště, se zavírá směrem ke kůlu pod úhlem 45°. 

 
Obrázek 109 - blok diagonála (vlastní zdroj) 
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Obrázek 110 - blok diagonála (vlastní zdroj) 

 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Příliš velká vzdálenost od sítě 

- Příliš široký nebo úzký postoj při odraze 

- Nepřesáhnutí rukou pře síť 

- Předklánění nebo zaklánění hlavy 

- Zavírání očí 

- Paže jsou pokrčené 

- Ruce nejsou dostatečné zpevněné 

- Ruce netvoří tzv. vějíř 

- Hráč se otáčí do pole až po dopadu 

- Špatné nebo pozdní rozhodnutí zda bude blokovat nebo ne 

6.1.6.2 Přetlačování míče nad sítí 

Tato herní činnost se opět vyskytuje převážně v plážovém volejbale, zejména v situacích kdy 

míč je nahrán, nebo větrem zanesen nad síť. V tomto případě často dochází k současnému 

úderu nebo tzv. přetlačování nad sítí. Hráči ve výskoku pomocí dlaní a roztažených prstů drží 

míč mezí sebou a tlačí do něj na soupeřovu stranu. Míč je ovlivněn působící silou a výškou 

položené ruky na míči, ale zároveň i citem, chytrostí, sebeovládáním a zkušenostmi. 

Nevyhrává vždy silnější a vyšší hráč, ale hráč, který umí dobře načasovat svůj pohyb. 

Vítězem bývá hráč, který při současném kontaktu s míčem povolí tlaku ruky soupeře a tím 
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naruší jeho stabilitu a v momentě, kdy začíná padat dolů, působí tlakem ruky proti soupeři. 

Způsob provedení se provádí jednoruč i obouruč. 

 

Obrázek 111 - přetlačování, detail (vlastní zdroj) 

 

Obrázek 112 - přetlačování (vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Příliš velká vzdálenost od sítě 

- Nepřesáhnutí rukou pře síť 

- Předklánění nebo zaklánění hlavy 

- Zavírání očí 

- Pokrčené paže 

- Ruce nejsou dostatečné zpevněné 
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- Špatné nebo pozdní rozhodnutí zda bude blokovat nebo ne 

- Nevhodné načasování působení tlaku 

- Nedostatečná síla 

6.1.6.3 Signály pro blok a odstupování 

Tak jako v šestkovém volejbalu i v plážovém volejbalu signalizuje blokující hráč svému 

spoluhráči, zda blokuje diagonálu, útok soupeře po lajně, nebo blokuje míč. Pokud se hráči 

nedomluví jinak, platí pravidlo, že to co hráč blokuje, zároveň i odstupuje, případně ukazuje, 

kterého hráče neblokuje. Levá ruka vždy ukazuje hráče stojícího na levé straně a pravá ruka 

ukazuje hráče stojícího na pravé straně. 

- Zvednutý ukazováček – blokování lajny 

- Zvednutý ukazováček a prostředníček – blokování diagonály 

- Zaťatá ruka v pěst – odstupování (neblokování) 

- Otevřená dlaň a roztažené prsty – blokování míče 

 
Obrázek 113 - blok i odstup obou hráčů po lajně 

(vlastní zdroj) 

 
Obrázek 114 - blok i odstup obou hráčů po diagonále 

(vlastní zdroj) 

 
Obrázek 115 - blok levého hráče po diagonále, blok 

pravého po lajně (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 116 - blok levého hráče po lajně, blok 

pravého po diagonále (vlastní zdroj) 
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Obrázek 117 - blok levého hráče po diagonále, na 

pravého hráče odstup (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 118 - blok levého hráče po lajně, na pravého 

hráče odstup (vlastní zdroj)

 

 
Obrázek 119 – blok levého hráče po lajně, pravého 

hráče blokuje všemi způsoby tak, aby dostal míč – jde 
po míči (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 120 - blok levého hráče po diagonále, 

pravého hráče blokuje všemi způsoby tak, aby dostal 
míč – jde po míči (vlastní zdroj) 
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6.1.7 Odstupování 

Jedná se o herní činnost, která je typická pro plážový volejbal, vyskytuje převážně v situacích 

kdy míč je nepřesně nahrán, nebo větrem zanesen do nevhodné pozice pro smeč. Pro 

úspěšnost odstupu je důležité včasné rozpoznání odstupné situace a včasné zahájení 

samotného odstupu. Hráč odstupuje do předem signalizované pozice v hřišti. Má na výběr 

několik možností: 

- odstup od sítě – po lajně  

- odstup od sítě – do diagonály  

- odstup od sítě – do ostré diagonály (do kata) 

Při všech odstupech je technika naprosto totožná, pouze se mění směr odstupu. Jak již bylo 

řečeno v předchozích kapitolách, hráč vychází z vysokého postoje u sítě. Odstup se provádí 

vždy tak, aby tělo bylo natočené do hřiště (neodstupuje se zády do hřiště). Přenesením těžiště 

a náklonem trupu na pravou (levou) nohou provádí levou (pravou) nohou překrok přes pravou 

(levou) nohu. Tento krok je výrazný a dlouhý, dochází zde k přetočení těla o 90° do směru 

pohybu. Následuje další dlouhý krok pravou (levou) nohou, ve směru pohybu s dokročením, 

velice často až doskočením (větší vzdálenost odstupu) s otočením o 90° do původního směru, 

tento krok je brzdící. Na konci celého odstupu se hráč ocitá v nízkém volejbalovém postoji 

pro optimální zahájení herní činnosti vybírání. V průběhu odstupu hráč dbá na to, aby oči 

stále sledovali míč nebo pohyb na soupeřově polovině hřiště. V momentě dopadu jsou paže 

pokrčené před tělem, dlaně jsou rozevřené a směřují k síti. 

 
Obrázek 121 - odstup vzad levým bokem (vlastní zdroj) 
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Obrázek 122 - odstup vzad pravým bokem (vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Těžiště na zadních částech chodidla 

- Nedostatečné naklonění těla do směru pohybu 

- Záklon trupu 

- Nedostatečné pokrčení dolních končetin 

- Vertikální změna 

- Nedostatečné přetočení těla což omezuje délku kroku 

- Neudržení pohledu směrem do pole soupeře 

- Nedostatečné dokročení, doskočení do nízkého volejbalového postoje 

- Paže jsou spuštěny podél těla 



128 

 

6.1.8 Vybírání 

Jedná se o herní činnost, která má za cíl, odbít nebo udržet míč ve hře, jakýmkoliv způsobem 

dle pravidel plážového volejbalu. Pravidla povolují tzv. nečisté odbití míče po útočném úderu 

(pokud trajektorie letu míče směřuje ze shora dolů), toto pravidlo tak umožňuje použití mnoha 

způsobů pro zpracování odbíjení míče.  Jedná se o nestandardní, nouzovou činnost 

v kritických situacích, který je vynucená herní situací. Vybírání je převážně obraného 

charakteru. Pokud hráči vyberou útočný úder od soupeře a mohou z něj zaútočit, jedná se o 

obrnu aktivní, v opačném případě se jedná o obranu pasivní. Vybírání je úzce spjato s kvalitou 

blokování, individualitou ve způsobu odbíjení v pole a spoluprácí a komunikací se svým 

spoluhráčem.  Nedílnou součástí vybírání je předvídání (anticipace) a tzv. čtení soupeře. 

Jestliže hráč dokáže, předem odhadnou (přečíst pohyb útočícího hráče) směr letu a dopad 

míče, dokáže včas zareagovat a zahájit přesun k míči a tím vytváří úspěšné podmínky pro 

vybírání. Hráč by se měl vždy snažit o to, aby míč mohl odbíjet obouruč, pokud to však 

situace nedovoluje, přichází na řadu jiné způsoby odbití. Technika odbití obouruč spodem 

byla popsána již v předchozích kapitolách. Hráč by se měl snažit míč letící daleko od něj vždy 

doběhnout a předejít tak pádu. Některé situace to však neumožňují a hráč musí odbíjet míč 

jednou rukou v pádu. Pokud není reakce na útočný úder okamžitá, šance na vybrání míče se 

podstatně snižuje. Vybírání v plážovém volejbale je velice náročné a klade důraz na mnoho 

schopností např. rychlost reakce, koordinace a orientace a v neposlední řadě fyzickou kondici. 

Písek je v tomto případě hráči nápomocen a při pádech snižuje možnost zranění. 

6.1.8.1 Obouruč vrchem – prsty, krokodýl 

Prsty – tento druh vybírání se využívá, pokud přihrávajícímu hráči směřuje míč do výše krku 

nebo obličeje a podmínkou je že, trajektorie míče po útoku vede shora dolů, tedy při smeči. 

Jedná se o nadražení a usměrnění míče pomocí dlaní a prstů. Hráč je v nízkém nebo středním 

volejbalovém postoji. Trup je mírně předkloněn, nohy jsou doširoka rozkročené a pokrčené, 

těžiště těla je na předních částech chodidel. Paže jsou před tělem, pokrčené v loktech s 

dlaněmi vytočenými směrem od těla, ruce jsou ve výšce prsou. V momentě úderu tvoří ruce 

košíček před obličejem, paže, zápěstí a prsty jsou výrazně zpevněny (jako při bloku). Při 

kontaktu s míčem se tělo hráče napřímí, pomocí mírním napínáním kolen. Míč je odbíjen 

pomocí napínání loktů a tím je převedena rychlost míče dopředu nahoru. 
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Obrázek 123 - přihrávka do prstů (vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Nevhodné zvolení použití 

- Hráč není natočen čelem do směru odbití 

- Hráč není dostatečně pod míčem (míč je příliš před tělem, nebo za tělem) 

- Hráč má nevyvážený nízký, střední postoj 

- Hráč má příliš natažené dolní končetiny 

- Hráč odbíjí míč pod úrovní obličeje a krku 

- Paže jsou příliš napjaté 

- Potažení míče směrem dolů  

- Lokty jsou příliš od sebe 

- Prsty jsou při odbití příliš uvolněné 

- Uvolněné zápěstí  

- Volejbalový košíček je příliš uzavřený (prsty jsou u sebe) 

 

Krokodýl  – tento způsob odbíjení se využívá, pokud je míč velice rychlý a prudký a letí 

přihrávajícímu hráči do výše prsou nebo na břicho. Opět hráč vychází z nízkého nebo 

středního volejbalového postoje. Trup je mírně předkloněn, nohy jsou doširoka rozkročené a 

pokrčené, těžiště těla je na předních částech chodidel. Paže jsou před tělem, pokrčené v 

loktech s dlaněmi vytočenými směrem od těla, ruce jsou ve výšce pasu. Těsně před kontaktem 

s míčem zápěstí rotují o 90° (pokud letí míč vpravo od těla, rotace zápěstí je vpravo, pokud 

nalevo od těla rotace zápěstí je vlevo) do stejného směru, při tom se vzájemně dotýkají 

kořenem dlaně, nebo leží těsně u sebe. Poloha připomíná otevřenou tlamu krokodýla. První 
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kontakt míče je se spodní paží, která je vedena dopředu nahoru a tak udává silový a směrový 

impuls míči. Horní paže doprovází pohyb pasivně.  

 
Obrázek 124 - krokodýl detail (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 125 - krokodýl, postavení rukou vlevo 

(vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Nevhodné zvolení použití 

- Hráč má nevyvážený nízký, střední postoj 

- Hráč má příliš natažené dolní končetiny 

- Hráč odbíjí míč pod úrovní hrudníku a pasu 

- Prsty jsou při odbití příliš uvolněné 

- Uvolněné zápěstí  

- Nedostatečná rotace zápěstí 

- Míč není při dopadu ztlumen přes spodní dlaň 

6.1.8.2 Jednoruč spodem – špetka, hřbet dlaně, dlaň 

Tento druh odbíjení je velice náročný, protože hráč se snaží míč přihrát poměrně malou 

plochou a to vyžaduje značnou přesnost a techničnost. Hráči plážového volejbalu by se na 

tuto činnost měli zaměřit, vzhledem k velikosti pole a počtu hráčů na hřišti je velice 
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pravděpodobné, že tento druh odbití bude značně využíván. Jak již v předchozích případech 

jedná o techniku odbití míče, která se používá pouze v nouzových situacích, kdy hráč už 

nemůže hrát jinak (odbití obouruč). Zejména při, míčích letících do větší vzdálenosti od 

hráče, rychle letících míčů, na vzdálenost 1 – 2 metrů, či jiných individuálních situacích, které 

hráči neumožní použít odbití obouruč. Většinou se tento způsob odbití provádí po pádu, není 

to však podmínka, může se také jednat o rychlé reflexní odbití míče. Odbití se provádí třemi 

způsoby a volba způsobu je silně individuální. Každý hráč volí způsob odbití podle svých 

vlastních možností a zkušeností, nelze konkrétně říci, který způsob je pro ten či onen úder 

nejlepší.  

Špetka – jedná se o odbití prostřednictvím palcové hrany dlaně, kdy prsty jsou skrčené, 

ukazováček a prostředníček jsou zapřeny o spodní (bříško) část palce, mezi dlaní a prsty ruky 

je volný prostor. Zápěstí je zpevněné a v prodloužení předloktí. V plážovém volejbale se tento 

způsob odbití vyskytuje nejvíce. 

 

Obrázek 126 - špetka (vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- nedostatečně zpevněné zápěstí 

- Pokrčená paře 

- Rotace zápěstí (není v prodloužení předloktí) 

- Příliš uzavřená dlaň 
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- Odbití míče jinou částí než palcovou hranou ruky 

- Uvolněné prsty 

- Palec není zapřený o ostatní prsty 

 

Hřbet dlaně – míč je odbíjen hřbetem ruky, která je zpevněná, zápěstí je v prodloužení 

předloktí. V momentě úderu dochází k aktivnímu švihu zápěstí směrem nahoru. Tento druh 

odbití se v plážovém volejbale vyskytuje výjimečně, využívá se spíše v  šestkovém volejbale. 

Nevýhodou tohoto úderu pro plážový volejbal je časté zranění při provádění tohoto úderu. 

Hráči omylem zaboří špičky prstů do písku (nával písku, mulda) a v pokračujícím pádu a 

pohybu vpřed se jim zápěstí ohne směrem k předloktí a dochází k přilehnutí zápěstí a natažení 

zápěstních vazů. 

 
Obrázek 127 - hřbet dlaně (vlastní zdroj)  

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- nedostatečně zpevněné zápěstí 

- Pokrčená paře 

- Odbití míče jinou částí než hřbetem ruky 

- Uvolněné prsty 

- Nedostatečný pohyb zápěstí směrem nahoru 
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Dlaň – v plážovém volejbale se využívá zejména jako reflexní odbití míče. Výjimečně se 

vyskytuje k odbití míče v pádu. Míč je odbit pevnou dlaní ruky, často se provádí i pohyb 

zápěstí, který dá míči rotaci. Riziko tohoto úderu je přestoupení pravidel plážového volejbalu, 

úder může být rozhodčím považován za nečistý, tažený, záleží na posouzení rozhodčích. 

Dalším úskalím tohoto úderu muže být opět zaboření špiček prstů do písku a v momentě 

úderu a rotace zápěstí, může dojít k odhodu písku směrem do obličeje hráče.  

 
Obrázek 128 - dlaň ruky (vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 

- Nedostatečně zpevněné zápěstí 

- Nedostatečně zpevněná dlaň 

- Pokrčená paře 

- Odbití míče jinou částí než dlaní 

- Uvolněné prsty 

- Prsty příliš u sebe 

- Příliš uvolněný (měkký) úder 

- Přestoupení pravidel plážového volejbalu 
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6.1.8.3 Odbití v pádu 

Pádová technika je nedílnou součástí herního výkonu. Oproti šestkovému volejbalu je využití 

pádové techniky výrazně příjemnější a pohodlnější. Pád do písku je daleko více tlumený, 

nevýhodou však je, že se po písku se nedá klouzat a po pádu do písku máte ruce a tělo od 

písku. Z tohoto důvodu je pádová technika odlišná. Pády na písku vyplývají z pohybu po 

hřišti, který musí být co nejrychlejší, aby hráči umožnil odbití. Nejprve je tedy pohyb, přesun 

a na něj navazuje pád. Všechny druhy pádu hráč provádí z nízkého volejbalového postoje, což 

umožní let hráče velice nízko nad zemí a pohyb bude rychle veden směrem k místu dopadu 

míče.  Tím hráč získá velké množství času pro vybrání míče. Hráč by se měl vždy snažit pádu 

předejít a pokusit se míč doběhnout, některé situaci si však pád vyžadují a proto by měl mít 

hráč na paměti, že je vždy lepší odehrávat v pádu bagrem (obě ruce) než jednou rukou. Odbití 

jednou rukou se využívá v situacích, kdy hráč již nemůže zvolit jinak. 

 
Obrázek 129 - přesun vpřed do přikleknutí (vlastní zdroj) 

Pád vpřed – hráč se po rychlém přesunu odráží z jedné nohy (podle letu míče je volena strana 

i přihrávající paže), trup je předkloněn, jedna paže se natahuje vpřed a drhá, zůstává pokrčená 

před tělem. Let je veden těsně nad pískem, během něhož se paže vytahuje z ramene, snaha 

hráče je dosáhnout co nejdále. Nohy jsou v přirozené poloze po odrazu, někdy se pro větší 

dosah napínají (individuálně). Míč je odbíjen výše uvedenými způsoby a během odbití je 

druhá paže mírně pokrčená a směřuje dlaní k zemi, pro ztlumení pádu. Hráč dopadá na zem 

přes koleno přední nohy na hrudníky a silou paží se zhoupne na břicho a přední část stehen. 

Ihned po dopadu se hráč zvedá, rychlím pohybem, si očistí dlaně od písku (zůstane-li písek na 

dlaních hráče, může mu v momentě útočného úderu spadnout do očí a znemožnit tak získání 
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bodu), aby mohl pokračovat ve hře. Tento druh pádu se využívá pro míče letící před hráče, 

nebo jej hráč využívá po otočení a dobíhání míče v poli směrem vpřed. 

 
Obrázek 130 - pád vpřed, bagr (vlastní zdroj) 

 
Obrázek 131 - pád vpřed, špetka (vlastní zdroj) 
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Obrázek 132 - pád vpřed, špetka (vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Nevhodné použití (míč šlo dojít) 

- Nekoordinovaný pád 

- Nevhodně načasování dopadu a odbití míče 

- Nedostatečné vytažení těla 

- Pokrčené paže 

- Malé vzepření na levé (pravé ruce) 

- Míč není odehrán těsně nad zemí 

- Skok a let příliš vysoko nad zemí 

 

Pád stranou - hráč stojí ve středním nebo nízkém střehu. Před odbitím snižuje postavení tak, 

aby se jednou rukou dostal pod míč. Pádu předchází skok nebo dlouhý krok stranou. Hráč jde 

přes podřep na jedné noze (druhá noha je co nejdéle na zemi pro lepší stabilitu) do pádu 

stranou (vpravo) přes, vnější stranu lýtky, koleno, vnější stranu stehna, bok, hrudník až na 

rameno. Pravá paže je ve vzpažení, levá paže je pokrčená před tělem, dlaní opřená o písek pro 

stabilitu těla. Po pádu stranou se tělo hráče lehce přetáčí na břicho a vzepřením o pravé koleno 

a levou pokrčenou paži se zpět zvedá do stoje. K odbití míče dochází v momentě dopadu 

hráče na zem nebo těsně před ním. 
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Obrázek 133 - pád stranou, špetka (vlastní zdroj) 

 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Nevhodné použití (míč šlo dojít) 

- Nekoordinovaný pád 

- Nevhodně načasování dopadu a odbití míče 

- Nedostatečné vytažení těla 

- Pokrčené paže 

- Malé vzepření na levé (pravé ruce) 

- Míč není odehrán těsně nad zemí 

- Přetočení těla na zádovou stranu 

- Skok a let příliš vysoko nad zemí 

 



138 

 

6.1.9 Vykrývání 

Vykrývání patří mezi herní činnosti jednotlivce bez míče, vyžaduje rychlou reakci, zkušenost 

pro úspěšnou anticipaci (předvídavost) a dobrou techniku zpracování míče. Neútočící hráč je 

schopen vykrýt prostor v poli pouze v místě nahrávky, z důvodu náročnosti přesunu v písku a 

malým množstvím hráčů.  Při vykrývání se používají způsoby odbití, které již byly popsány 

v předchozích kapitolách. Vykrývání se však významně podílí na psychické pohodě útočícího 

hráče. Pokud je útočící hráč zablokován a spoluhráči se ho podaří vykrýt a tato rozehra skončí 

úspěšným útokem, může být tato situace zlomová a motivující pro další vývoj zápasu. 

6.1.9.1 Vykrývání úto čícího hráče 

Vykrytí úto čícího hráče bez bloku soupeře - pokud hráč nahrává, musí dbát na to, aby 

optimálně vykryl útočícího hráče. Pokud hráč útočí do soupeřova pole bez bloku, nahrávající 

hráč se otáčí a přesouvá se na střed do zadní poloviny hřiště, zde se snaží vykrýt odražené 

míče, které letí, na první uder pře síť do zadního pole. 

 

Obrázek 134 - směr přesunu nahrávajícího hráče, při vykrývání bez bloku soupeře (vlastní zdroj) 
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NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Nulová reakce na vzniklou situaci 

- Po nahrání se nahrávač kouká, jak nehrál a nepředvídá možné situace 

- Nedostatečný přesun do zadní části pole 

- Nevhodně zvolený postoj 

 

Vykrytí úto čícího hráče s blokem soupeře – nahrávající hráč se po nahrávce rychle 

přesouvá do postavení diagonálně za útočícího hráče zády do středu hřiště a snaží se vykrýt 

míče, které jsou zablokovány a letí do jeho zóny pro vykrytí (viz Obrázek 135). 

 

 

Obrázek 135 - zóna vykrytí smečaře (vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Nulová reakce na vzniklou situaci 

- Po nahrání se nahrávač kouká, jak nehrál a nepředvídá možné situace 

- Nedostatečný přesun do zóny diagonálně za útočícího hráče 

- Postoj příliš daleko od útočícího hráče 

- Postoj příliš blízko u útočícího hráče 

- Nevhodně zvolený postoj 
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6.1.9.2 Vykrývání vlastního bloku 

V plážovém volejbale není žádný hráč, který by za blokujícího hráče zaběhl a vykryl ho 

v případě přehrání bloku. Tuto herní činnost si musí obstarat sám blokující hráč. Pro 

blokujícího hráče se jedná o velice obtížnou činnost, která souvisí s koordinací, orientací a 

anticipací (předvídáním). Hráč se musí v letové fázi dolů po bloku otočit směrem do hříště 

(při útoku po diagonále), nebo směrem ven z hřiště (při útoku po lajně) tak aby mohl zahájit 

vlastní úspěšné vykrytí v případě krátkého lobu (rolády) těsně za blokaře. Důležitým faktorem 

jsou v momentě dopadu pokrčená kolena. Při dopadu, hráč stále pokračuje v pohybu dolu (do 

podřepu) a zároveň se otáčí o 180°. Samotné vykrytí pak často probíhá v pádu.  

 
Obrázek 136 - zóna vykrytí po vlastním bloku (vlastní zdroj) 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY: 

- Nulová reakce na vzniklou situaci 

- Zavírání očí 

- Nesledování dráhy letu míče 

- Hráč se otáčí do pole až po dopadu 

- Špatné předvídání letu míče 

- Nevhodné zvolení otočení pro vykrytí (lajna – od hřiště, diagonála – do hřiště) 

- Nedostatečně pokrčené nohy 

- Pohyb nepokračuje dolů a vzad 
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7 SOUHRN VÝSLEDKŮ 

Výsledkem práce je zpracování návrhů metodické řady, popis přesné techniky herních 

činností jednotlivce a způsoby odbití míče v plážovém volejbale. Toto zpracování by mělo 

sjednotit nácvik herních činností jednotlivce a způsoby odbití míče. Trenéři plážového 

volejbalu by se měli zaměřit na vlastní pojetí nácviku herních činností jednotlivce a způsobů 

odbití míče a pokusit se ji sjednotit.  Vlastní individuální verze nácviku herních činnosti a 

způsobů odbití míče, by se neměla stát hlavním zdrojem, ale pouze okrajovým, individuálním 

pojetím získaných z vlastních zkušeností, případně podávat hráči subjektivní doporučení. 

Detailní fotodokumentace jednotlivých technik a způsobů odbíjení míč, by měla tuto práci 

trenérům silně ulehčit. Fotodokumentace je zpracována jak z pohledu praváka tak z prohledu 

leváka, což trenérům umožní kvalitní nácvik. V neposlední řadě, práce řeší taktické nákresy 

postavení a přesunů hráčů, což bývá v plážovém volejbale velice problematické téma, kde 

trenéři sami nevědí jakým způsobem a kde by měl hráč stát, a proto dochází k odlišnostem 

způsobu nácviku herních činností jednotlivce v plážovém volejbalu.  

8 DISKUZE 

Cíle práce bylo vytvořit návrh metodických postupů při nácviku herních činností jednotlivce 

v plážovém volejbale což se po dlouhých konzultacích s vybranými trenéry podařilo. 

V průběhu vytváření této práce došlo na Českém volejbalovém svazu ke změně pohlížení na 

plážový volejbal a v lednu 2014 proběhl první školící kurz, pro získání licence trenér 

plážového volejbalu třetí třídy. Z nezmiňovaných zdrojů jsem však zjistila, že materiály, které 

byli zájemcům předány a podle kterých se učili, nebyli tak podrobné a informativní jak by si 

plážový volejbal zasloužil. V materiálech se jen zřídka vyskytovali fotografie či nákresy, nic 

méně je to velký krok kupředu. Plážový volejbal podrobněji popisuje pouze jen jedna kniha a 

to Džavoronok, Kaplan (2001), v ostatní literatuře jsou pouze kapitoly zaměřené na plážový 

volejbal a velice stručné popisky. V knize Džavoronok, Kaplan (2001) jsem nalezla spousty 

zajímavých informací, které mě inspirovali pro vytvoření této práce, některé informace zde 

však chybí nebo jsou odlišně popsány oproti těm, na kterých jsme se shodly s vybranými 

trenéry.  V práci naleznete podrobně popsanou techniku plážového volejbalu s fotografiemi, 

což by mělo pomoci vytvořit kvalitní materiály, na základě kterých, by se vydávala licence 

trenéra plážového volejbalu. Je to velice odvážná představa, ale věřím tomu, že sport, který 

zaznamenal v posledních letech v ČR obrovský vzestup, ať už na amatérské úrovni nebo na 
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úrovni profesionální, by si zasloužil kvalitně vzdělané trenéry, kteří mají sjednocenou 

terminologii a metodiku nácviku herních činností jednotlivce a způsobů odbití míče. 

V průběhu vytváření práce bylo velice obtížné sjednotit návrhy metodických postupů a 

techniku plážového volejbalu, mnohdy jsme se s trenéry dostávali do konfliktů a několika 

hodinových diskuzích, zejména při vytváření metodických návrhu herních činností 

jednotlivce, které nebyli nikde zdokumentovány a popsány například kapitola 7.0 postoje a 

přesuny. Zde vyvstalo mnoho otázek jak po stránce technické, tak i po stránce taktické. 

Vznikl zde nový postoj, který sice hráči velice často provádí, ale nikde není zmiňován. 

Považovali jsme ho za velice důležitý, a proto byl podrobně popsán v kapitole 6.1.1.1.4, 

postoj při nahrávce. Dalším velice diskutovaným tématem byla přihrávka a to konkrétně směr 

letu míče a zóna pro přihrávku. Vznikla zde otázka, zda přihrávat do středu hřiště, nebo 

z místa pozice kde hráč stojí, kolmo na síť. Po dlouhé diskuzi a rozebrání všech faktorů jsme 

se dohodli, že hráč by se měl snažit vždy přihrávat z místa pozice, kde stojí kolmo na síť. 

Intuitivně bude vedena přihrávka lehce do středu hřiště směrem k nahrávači přibližně o 10%, 

což je optimální cesta pro přihrávku. Nahrávka v plážovém volejbale je opět velice odlišná od 

šestkového volejbalu, hráč zde nahrává vždy po přesunu, nebo po pohybu na hřišti. Nejčastěji 

voleným způsobem nahrávky je obouruč spodem – bagrem, což má mnoho úskalí a hráč musí 

techniku tohoto způsobu odbití bravurně ovládat. Opět zde vyvstaly otázky, jakým směrem 

nahrávat, jak daleko a z jaké pozice. S trenéry jsme se dohodli, že hráč by měl zahájit přesun 

do místa přihrávky v okamžiku, kdy rozpozná, že podávající míč letí na spoluhráče, zde 

vyčkávat na jeho přihrávku (zóna přihrávky) a nahrát rovnoběžně se sítí směrem ke kůlu (pro 

větší možnost útoku) ve vzdálenosti 1,5 – 2 metrů před sebe (zóna nahrávky). Tato nahrávka 

by měla být standardizována a měla by se stát všedností každého hráče. V další herní činnosti 

jednotlivce v blokování jsme stanovili tyto rozdílnosti, že v plážovém volejbale se vyskytuje 

pouze jednoblok, přesuny k bloku nejsou prováděny překroky jako je tomu v šestkovém 

volejbale, ale pouze přísuny (cval) a to pouze na krátkou vzdálenost. Hráč musí po bloku 

často ve velice rychlém sledu navázat další herní činnost jednotlivce a na kterou musí být 

připraven a schopen reagovat. Jedná se zejména o vykrývání, vybírání a nahrávání. 

V šestkovém volejbale se vykrývání vyskytuje zejména při vykrytí útočícího hráče, 

v plážovém volejbalu se vykrývání vyskytuje velice často a má mnoho variant. Mnohdy se 

hráč musí spoléhat sám na sebe a pokusit se vykrýt i v situacích, které nejsou standardní a 

typizované. Jedním z nejdiskutovanějších a nejrozdílnějším tématem oproti šestkovému 

volejbalu se stala herní činnost jednotlivce odstupování, tato činnost nebyla prozatím v žádné 
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literatuře popsaná. Je však nedílnou součástí každého hráče plážového volejbalu, která mu 

umožňuje mnohem větší úspěšnost v obraně. 

Tato doporoučení, který byla shromážděna a podrobně popsaná, by měla sjednotit techniku 

herních činností jednotlivce a způsobu odbití míče v plážovém volejbale. 

9 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Bylo velice zajímavé tuto práci vytvářet, nejen že mne to velice bavilo, ale zároveň mne to 

velmi obohatilo ve vlastních trenérských možnostech a zkušenostech. Trenér si do jisté míry 

neuvědomuje, jak moc přináší vlastní subjektivní pojetí nácviku herních činností do tréninku. 

V průběhu vytváření práce jsem si tuto skutečnost začala silně uvědomovat a snažila jsem se 

na to ve své trenérské práci reagovat. Věřím, že pokud trenéři plážového volejbalu sjednotí 

nácvik herních činností jednotlivce a způsoby odbití míče, vytvoří tak mnohem větší a 

kvalitnější základnu hráčů, kteří budou přínosem pro tento sport a v průběhu času si najdou 

vlastní individuální pojetí herních činnosti nebo odbíjení míče, které budou odpovídající 

jejich možnostem a dispozicím.   

Vzhledem k tomu, že bakalářská práce obsahuje všechny herní činnosti jednotlivce a způsoby 

odbití míče v plážovém volejbalu s odbornou fotodokumentací techniky a nákresy taktiky, 

rozsah platnosti je pro širokou veřejnost, která se zajímá zejména o plážový volejbal, nebo o 

rozdíly mezi šestkovým volejbalem a plážovým volejbalem. Z práce by mohli čerpat trenéři 

plážového volejbalu, kteří si chtějí upřesnit nácvik techniky a metodickou řadu pro plážový 

volejbal. Což je zároveň doporučení pro všechny trenéry plážového volejbalu.  

V průběhu dalšího studia na FTVS UK bych se chtěla zaměřit na rozšíření této práce a to 

zejména v Diplomové práci. V té se zaměřím na vypracování o tréninkových jednotek 

zaměřených na jednotlivé výkonnostní kategorie. Dále se budu zabývat strukturou tréninkové 

jednotky, jaké jsou její části a co je jejím obsahem. Tréninkové jednotky budou zaměřeny na 

nácvik herních činností jednotlivce a způsoby odbití míče. Práce by se měla stát 

tzv. průvodcem pro trenéra plážového volejbalu a měla by obsahovat nejvíce tréninkových 

cvičení v ČR zaměřených na plážový volejbal. Tréninkové jednotky budou zaměřené na děti, 

začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé, které budou rozděleny na příslušné herní činnosti 

jednotlivce a způsoby odbíjení míče. Na každou kategorii, vytvořím alespoň 5 tréninkových 

jednotek, zaměřených na naučení a zdokonalení herních činností jednotlivce a způsoby odbití 

míče. Jako poslední cíl bych chtěla vytvořit výukové DVD, které by detailně zaznamenávalo 
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techniku herních činností jednotlivce a způsobů odbíjení míče jak v provedení správném tak i 

v provedení nesprávném. Toto DVD by velice usnadnilo trenérskou práci v plážovém 

volejbale. 
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