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Abstrakt 
 

 

Název diplomové práce: 

Skokanské zatížení u mladých vrcholových hráček volejbalu na mistrovství světa 2013 

 

Cíl práce: 

Cílem této práce je zjištění skokanského zatížení u jednotlivých, hráčských, 

specializovaných funkcí vybraných týmů na mistrovství světa 2013. Vybranými byly 

celky České republiky, Číny a Brazílie. 

 

Metoda: 

V této práci jsem k empirické části využil metodu pozorování a analýzu videozáznamů 

z mistrovství světa v Brně a Prostějově 2013. Získaná data byla pro přehlednost 

zaznamenána do statistických tabulek v programu Microsoft Excel 2010. Výsledky byly 

zpracovány, následně vyjádřeny slovně a tabulárně. 

 

Výsledky: 

Výsledky ukázali, že nejvíce skokansky zatěžovanou specializací je post nahrávačky.  

Zatížení dalších specializacích se v jednotlivých týmech lišilo. V českém týmu to byly 

blokařky, poté přihrávající smečařky a nejmenší zatížení v počtu výskoků měla 

diagonální hráčka. V čínském celku po nahrávačce, nejvíce výskoků realizoval post 

smečařky, následovaly blokařky a diagonální hráčka. V brazilském družstvu o několik 

méně výskoků než nahrávačka provedly blokařky, poté diagonální hráčka, nejméně 

zaznamenaných odrazů měly obě přihrávající smečařky. 

 

Klíčová slova: 

Volejbal 

Skokanské zatížení 

Juniorská kategorie 

Kondiční trénink 

 

 

 



Abstract 

 

Title: 

Jumping load in elite volleyball players at the World Cup 2013 

 

Aim: 

The aim of this work is to determine jumping load at individual, gaming, specialized 

features selected teams for the World Cup 2013. Using selected units were Czech 

Republic, China and Brazil. 

 

Method: 

In this work, I used the method of empirical observation videos from World Cup in 

Brno and Prostejov 2013. Observation data was recorded for clarity in the statistical 

tables in Microsoft Excel 2010. The results were processed, then expressed verbally and 

tabular. 

 

Results: 

The results showed that the most jumping load specialization in post feeder. Load more 

specializations in each team differed. In the Czech team to the blocker, then the passing 

spikers a minimum load of jumps was diagonal player. In the Chinese group after 

feeder, most jumps implemented post spiker, followed blockers and diagonal player. 

The Brazilian team a few less jump than feeder implemented blockers, then diagonal 

player, at least reflections were recorded both the passing spikers. 

 

Keywords: 

Voleyball 

Jumping load 

Junior cathegory 

Fitness training 
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Úvod 

Obecně sport řadíme mezi velké fenomény dnešní doby, kterému se věnují lidé  

na celém světě ve všech věkových kategorií. Mezi nejrozšířenější patří i volejbal. Od 

svého vzniku v roce 1921 prošel vývojem a výraznou změnou pravidel. Každý hráč má 

v týmu určité postavení, které je dáno jeho dovednostmi. Pro precizní osvojení 

jednotlivých dovedností se ve volejbale vymezily hráčské specializace, které hru 

posunuly na vyšší úroveň. Zavedení specializací ve volejbale mají svá pozitiva  

i negativa. Jednotlivé posty vyžadují somatické předpoklady, převážně vyššího vzrůstu, 

kvůli tomuto jsou při výběru znevýhodněni nižší hráči. Pro volejbal důležitá hráčská 

všestrannost je mnohdy v přípravě opomíjena.  

Tato hra vyžaduje stejné nároky jak na technickou vybavenost hráčů, tak i na 

jejich pohybové schopnosti. Jednou z nejdůležitějších silových komponent pro volejbal 

je síla explozivní. Ta je nejvíce využívána pro vertikální výskok v útoku a v obraně, kdy 

se hráči snaží o co nejdynamičtější výskok a dosažení paží co nejvýše nad síť. 

Schopnost jedinců vyskočit výše než ostatní často určuje rozdíly mezi úspěchem  

a neúspěchem nebo vítězstvím a prohrou. Pětisetová volejbalová utkání mohou hraničit 

až s dvouhodinovým zatížením, při kterém hráči vykonávají velký počet výskoků. Proto 

je důležité být na takovou to zátěž co nejlépe připraven. 

 Samozřejmě každá hráčská specializace je v utkání jinak skokansky zatěžována. 

Mohlo by se zdát, že nejvíce výskoků provedou blokaři, kteří zastávají hlavní obrannou 

sílu na síti. Rychlými přesuny pomáhají na blocích smečařům v zónách 2 a 4. Dále brání 

soupeřův útok středem sítě, útočí a také naskakuje na nahrávače do herních kombinací. 

Mnoho výskoků také realizuje post nahrávače, u kterého převládají herní činnosti 

blokování a nahrávání, které je praktické vždy prováděné ve výskoku. Úkolem smečařů 

je především precizní přihrávka a bezchybný útok, vyjímaje diagonálního smečaře, 

který většinou podání soupeřů nepřihrává a v týmu zastává roli hlavní útočné síly.  

Při blokování smečaři blokují pouze ve svých zónách, tzn. v zóně 2 a 4. 
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Téma jsem si vybral na základě úzké vazby volejbalu a kondičního tréninku. 

Delší dobu se zajímám o tělesnou přípravu volejbalových hráčů a tato práce může 

pomoci všem volejbalovým trenérům, při jejich tvorbě tréninkové jednotky v rámci 

kondičního rozvoje svých svěřenců. V této studii budou prezentovány hodnoty 

skokanského zatížení všech hráčských specializací v utkání. Na základě tohoto mohou 

trenéři koncipovat trénink jednotlivých postů tak, aby se co nejvíce přiblížil 

zápasovému zatížení a aby na to byli jejich hráči adaptováni. 
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A Teoretická část 

1 Charakteristika volejbalu 
 

 Volejbal patří mezi síťové, týmové, nekontaktní sportovní hry, které jsou 

charakteristické ovládáním společného předmětu. V samotné hře proti sobě bojují dvě 

šestičlenná družstva na hřišti o rozměrech 18 x 9 metrů. 

 

 Sportovní hrou chápeme pohybovou činnost dvou stran, které jsou 

v neustálém současném vztahu a potřebují se. Obě strany usilují o dosažení stejného 

cíle: prokázat svou převahu nad druhou stranou lepším ovládáním společného předmětu 

a získání většího počtu bodů v nestandardních a měnících se herních situacích  

(Dobrý, 1988). 

 

Při této hře musejí hráči v družstvu spolupracovat a nepřichází do přímého 

kontaktu se soupeřem. Úkolem hráčů je dopravit společný předmět, míč, přes síť  

do soupeřova pole tak, aby jej soupeř nemohl vrátit zpět na jejich stranu. Snaží se docílit 

bodu ve prospěch svého družstva a dosažením 25 bodů získat pro družstvo set. 

Mistrovská utkání se hrají na tři vítězné sety (Buchtel a kol., 2005). 

 

Hráč je činný subjekt utkání, který jako jediný má možnost řešit herní situace 

prostřednictvím herních činností. Družstvo je zvláštní sociální skupina hráčů. Tvoří  

se podle věkových, biologických, výkonnostních a jiných hledisek.  

(Šafaříková, Táborský, Kaplan a Buzek, 1994). 

 

Každá sportovní hra volejbal nevyjímaje se realizuje v utkání. Utkání je způsob 

realizace sportovní hry. Je její neopakovatelnou a jedinečnou realizační a organizační 

jednotkou (Šafaříková, Táborský, Kaplan a Buzek, 1994).  

 

Volejbalové utkání můžeme rozdělit na jednotlivé části – sety. Ty jsou tvořeny 

rozehrami, které začínají uvedením míče do hry – podáním a ukončené chybou jednoho 

z družstev označenou rozhodčím jako porušení pravidel. Délka rozeher roste s počtem 

přeletů míče přes síť, to samozřejmě zvyšuje zájem o hru diváka v utkání.  
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Nejmenší, významnou část setu tvoří herní situace. Tou je myšlena ta část úseku 

utkání (jeho určitý krátký časový okamžik), který závisí na předchozí činnosti hráčů 

obou družstev.  Herní situace jsou řešeny pomocí psychických procesů jednáním 

jednotlivých hráčů i celého družstva specifickými (volejbalovými) dovednostmi 

(Buchtel, Ejem a Vorálek, 2011). 

 

Herní situace tedy mohou být řešeny: 

 Skupinově neboli týmově (realizováno herními kombinacemi) 

 Individuálně (realizováno pomocí herních činností jednotlivce)  

 

 Obsah tréninku ve volejbale je stejná jako u všech ostatních sportů  

(technický, taktický, psychický a kondiční rozvoj jedince). Jen jejich rozvoj je odlišný. 

Volejbal jakožto sportovní hra má několik herních činností jednotlivce, kombinací, 

systémů hry družstva. Pohybový obsah každé z těchto herních činností musí být 

nacvičován v co nejužším spojení s herními situacemi, v nichž se ve hře vyskytuje, aby 

tak byl u hráčů vytvářen celistvý tlak. Proto je v tréninku kladen velký důraz  

na technicko – taktickou přípravu. V průběhu vývoje a růstu hráče postupně 

stimulujeme čtyři druhy pohybových schopností. V mládežnických kategoriích  

je zaměřen rozvoj na koordinaci a rychlost, v průběhu dalších roků je trénink směřován 

k ovlivnění vytrvalosti a síly. Významným charakteristickým rysem této hry, je udržení 

koncentrace pozornosti, uplatnění koordinačních, psychických schopností hráčů  

a správného rozhodování ve stále se měnících podmínkách hry, proto v utkání hraje 

dokonalá psychická připravenost hráčů tu nejvyšší roli. 
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2 Kondiční faktory 
 

 Pod kondičními faktory si nemůžeme představit nic jiného než pohybové 

schopnosti člověka, které můžeme definovat jako relativně samostatné soubory 

vnitřních předpokladů organismu k pohybové činnosti, ve které se projevují. Jedná  

se o integraci vlastností organismu, která podmiňuje splnění úkolu. Řadíme sem 

schopnosti rychlostní, vytrvalostní, silové a koordinační. Kondiční pohybové schopnosti 

jsou výrazně podmiňovány metabolickými procesy, souvisejícími hlavně se získáváním 

a využíváním energie pro vykonávání pohybu. Schopnosti koordinační jsou řízeny 

centrální nervovou soustavou, která ovlivňuje řízení a regulaci pohybu. Každá 

schopnost disponuje rozlišovacím kritériem. Pohyby prováděné vysokou až maximální 

rychlostí, při nichž se pohybový úkol řeší v několika sekundách, mají obdobný 

metabolický, řídící a psychický základ, hovoříme o schopnosti rychlostní. Pohyby, 

v nichž se překonává vnější odpor svalovou kontrakcí, vyžadují vyvinutí silových 

schopností. V dlouhotrvající pohybové činnosti, vyžadující jiný metabolický, řídící  

i psychický základ než v uvedených dvou případech, se projevují vytrvalostní 

schopnosti. (Dovalil, 2002). Kondiční příprava je součástí tréninkového procesu 

zaměřeného především na trénink motorických schopností vzhledem k jejich využití  

v herním výkonu a ke zvýšení zatížitelnosti organismu sportovce. (Haník, Vlach, 2008). 

 Ve volejbale jsou kladeny vysoké nároky na všechny čtyři pohybové 

schopnosti, sílu, rychlost, vytrvalost a obratnost. Nároky na jednotlivé schopnosti  

se v průběhu ročního tréninkového cyklu mění, obecně kondiční přípravu zahrnuje  

do tréninku v přípravném období. 
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2.1 Silové schopnosti 

 Sílu obecně chápeme, jako schopnost překonávat vnější odpor nebo proti němu 

působit svalovou kontrakcí. Rozvoj síly je důležitým předpokladem efektivního 

zvládnutí herních činností každého volejbalisty. Její dostatečná úroveň ovlivňuje rozvoj 

ostatních motorických schopností, ale i zdraví a tělesnou zdatnost hráčů. 

Dělení síly: 

 

 síla statická (izometrická) – zvyšuje se napětí ve svalu, délka se však nemění, 

 síla dynamická (izotonická) – mění se délka svalu, napětí se nemění 

- síla excentrická – sval se v průběhu aktivní fáze prodlužuje a jeho napětí  

se nemění, 

- síla koncentrická – sval se v průběhu fáze zkracuje a jeho napětí  

se nemění 

 

Ve volejbale se vyskytují všechny tyto druhy silových kontrakcí, ale nejvíce 

volejbalisti pracují v dynamickém režimu síly v konkrétních pohybových strukturách. 

Při rozvoji speciálních silových schopností se zaměřujeme na:  

 výbušnost dolních končetin s maximálním zrychlením (odraz) 

 výbušnost úderové paže s maximálním zrychlením (švih paže) 

 výbušnost trupu s maximálním zrychlením (předklon) 

(Hančík, Belaj, Mačura, Horský, 1982).  

 

Síla excentrická se objevuje u všech brzdivých pohybů, nejčastěji dopadů po 

výskocích při útoku či blokování a všech prudkých zastavení. Síla dynamická se účastní 

pohybů, neprováděných maximální rychlostí při podání, útočném úderu, při nahrávkách  

a přihrávkách. Statická síla je součástí všech střehových postojů, především v postavení 

v obraně nebo při vykrývání. Všechny zmíněné druhy silových schopností jsou mezi 

sebou jistým způsobem propojeny. Základním projevem je síla statická, která určuje 

velikost ostatních. Velikost svalové síly v konkrétním pohybu je závislá různým 

způsobem na celé řadě faktorů: 
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- aktivní tělesná hmota, 

- pohlaví hráčů, 

- věk hráčů, 

- délky kostí, na nichž je sval upevněn, 

- možnosti zapojení nejvhodnějších svalových skupin  

(Buchtel, Ejem, 1981) 

 

Metody pro rozvoj síly  

 metoda opakovaných úsilí 

- používá nehraničních zátěží, počet opakování v jedné sérii musí být 

maximálně možný, pro silový rozvoj jsou nejdůležitější právě  

až poslední opakování, proto je třeba dbát, ab byl pohyb prováděn  

po celou dobu ve stále stejném rozsahu 

- počet sérií malý (nejvýše 3), intervaly odpočinku dostatečně dlouhé  

(až 5 min.) 

 

 metoda maximálních úsilí 

- hraniční nebo submaximální zátěže 

- počty opakování v jedné sérii jsou malé (3 – 4x), sérií může být naopak 

více, až 10 

- pauzy mezi sériemi by měly zaručit prakticky úplné uklidnění 

 metoda dynamických úsilí 

- metoda, které je zapotřebí využívat v tréninku co nejvíce, vede speciálně 

k rozvoji výbušné síly, ale také i rychlosti  

- není nutné, aby celkový rytmus cvičení byl nejrychlejší, ale aby byl 

jednotlivý pohyb prováděn co nejrychleji, popřípadě se zrychlením 

v jeho konci, a to opět do maxima 

- počet sérii dávkujeme tak, aby byli hráči schopni provádět cvičení 

s maximální rychlostí a aby přitom neprováděli cvičení technicky 

nesprávně 

- doba odpočinku dostatečně dlouhá, aby nedocházelo ke značně rychlému 

hromadění únavy 
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 metoda statických úsilí 

- podstatou metody je rozvoj svalového úsilí v podmínkách, kdy sval 

nemůže provést pohyb, nejlepších výsledků je dosahováno tehdy, když  

je maximální svalové úsilí v jednom stahu svalů udržováno 5 – 6 vteřin 

 

Po zařazení některé z těchto zmíněných metod rozvoje síly v tréninkové 

jednotce, nesmíme zapomenout zařadit několik cvičení uvolňujících a protahujících 

posilované skupiny. Je to jedna z podmínek pro dosažení co nejlepšího silové rozvoje 

(Buchtel, Ejem, 1981). 

 

2.2 Rychlostní schopnosti 

 

Mnoho sportovních výkonů jsou prováděny maximální intenzitou, které 

energeticky zabezpečuje ATP – CP systém. Jedná se o velmi až maximálně rychlé 

pohyby, které nemohou trvat nikterak dlouho, jde o činnost do 10 – 15 sekund, bez nebo 

s velmi malým odporem. Takto můžeme charakterizovat rychlostní schopnosti.  

Ve vztahu k volejbalu, rychlost chápeme, jako schopnost hráčů uskutečňovat pohyb  

za daných podmínek v minimálním časovém intervalu. Herní rychlost výrazně ovlivňuje 

technicko – taktické možnosti jednotlivce a družstva. Zahrnuje rychlost motorických  

i psychických procesů. Výrazným předpokladem efektivního rozvoje a realizaci 

rychlosti v utkání je odpovídající zvládnutí techniky pohybů. Rychlostně zaměřený 

trénink je jednou z dominantních složek hráčů volejbalu (Haník, Vlach, 2008). 

 

 Volejbal vyžaduje komplexní projev rychlostních schopností ve stále  

se měnících podmínkách, kde nejdůležitější úlohu sehrává rychlost pohybové reakce  

na pohybující se objekt (míč, spoluhráč) a reakce s výběrem – schopnost okamžitě 

vybrat a realizovat nejvhodnější řešení z více možností pro danou herní situaci.  

Na reakci s výběrem potřebuje hráč v průměru 0,25 – 0,35 s. Rychlost motorické reakce 

horních končetin je v průměru 0,18 – 0,21 s, zatímco dolních končetin 0,22 – 0,26 s. 

(Přidal, Zapletalová, 2003).  

 Reakční rychlost zahrnuje všechny projevy vnímání herní situace  

(příjem podnětů z okolí), její ocenění, volba následné činnosti a také povel z mozkové 

kůry k činnosti, včetně jeho dopravení ke svalu, který bude pracovat.  
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Prostředek, který napomáhá k odstraňování „pomalé reakce hráče“ je anticipace 

(předvídání) možného vývoje situace. Tato schopnost nám umožňuje vybírání například 

odražených míčů od bloku, či prudce letících míčů. Anticipace vyžaduje široký 

zásobník taktických dovedností hráčů. Zásoba taktických řešení a schopnost je aplikovat 

na herní situaci zkracuje reakční dobu i celou pohybovou reakci hráče. 

 

Rychlost jednotlivých pohybů se ve hře promítá do několika typických podskupin: 

 rychlost jednoduchých pohybových projevů (start, krátký běh) 

 rychlost různých kombinací pohybů (cval stranou, pád stranou, cval stranou, 

výskok na blok) 

 rychlost provádění technické stránky herních činností jednotlivce (rychlá práce 

paže při smeči) 

(Buchtel, Ejem, 1981). 

 

 Pro stimulaci rychlosti jednotlivých pohybů je potřeba pohyby mnohonásobně 

opakovat. Z hlediska stálého rozvoje rychlosti je důležité neustále měnit situaci, v níž  

je cvičení prováděno. Nejméně častá rychlost ve volejbale je rychlost frekvenční. 

Během utkání přichází u hráčů v úvahu jednak jako součást lokomocí a jednak jako 

opakované provádění některých herních činností jednotlivce, které se může v jistých 

situacích objevit. 

 

Metody rozvoje rychlosti 

 metoda opakování pohybů v normálních podmínkách 

 metoda opakování ve zlehčených podmínkách 

 metoda kontrastů 

 metoda dynamických úsilí 
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2.3 Vytrvalostní schopnosti 

 

 Při volejbalovém utkání není výjimkou, že pětisetový bitva mezi dvěma 

družstvy trvá dvě až tři hodiny. Proto je nutné u hráčů v dostatečné míře stimulovat  

i vytrvalostní schopnosti. Kuhn, Nusser, Platen, Vafa (2005) vytrvalost vysvětlují, jako 

schopnost organismu provádět pohybovou činnost bez zjevného snížení intenzity. 

Volejbalově zaměření autoři Buchtel, Ejem (1981) vytrvalost popisují, jako 

dlouhotrvající činnost bez snížení její efektivity. Efektivitu v tomto smyslu rozumíme 

odpovídající rychlost prováděných pohybů, intenzitu cvičení, správnou techniku, 

s aplikací na volejbal samozřejmě úspěšnost prováděných herních činností jednotlivce. 

Pro trénink v publikaci Glesk, Harsányi (1992) připomínají, že vytrvalostní schopnosti 

na 80 až 90% jsou determinovány na základě dědičných předpokladů. Měkota  

a Novosad (2005) ve své publikaci uvádějí, že ve srovnání s ostatními kondičními 

schopnostmi má vytrvalost určité nadřazené postavení a je nejlépe vědecky podložena. 

Koncept vytrvalostních schopností ve sportu se proto zakládá na hlubší znalosti 

anaerobních a aerobních procesů. Biochemicky jsou vytrvalostní schopnosti podmíněny 

množstvím energetických zásob, aktivitou oxidativních a neoxidativních enzymů. 

Fyziologicky pak kapacitou dýchacího a srdečně – cévního systému. Morfologicky jsou 

dány profilem svalu, zastoupením různých typů svalových vláken a kapilarizací svalu. 

Důležitou roli mají psychické činitele, jako je volní úsilí a dlouhodobá koncentrace. 

(Dovalil, 2002). Nejen ve sportovních hrách můžeme o vytrvalosti hovořit jako  

o schopnosti překonávat únavu. Dobrá úroveň vytrvalosti oddaluje nástup únavy s tím 

spojenou ztrátu pozornosti, přesnosti a větší výskyt chyb. Ve všech sportech se podle 

vytrvalostních schopností určuje zatížitelnost sportovce.  

 Ve volejbale upřednostňujeme hlavně pohyb rychlostně – silový, ale jak  

už jsme zmínili o několik řádků výše, při několikahodinových utkáních je zapotřebí 

dostatečná úroveň vytrvalostních schopností. Rychlostní vytrvalost využíváme ve všech 

činnostech na síti – výskoky na blok, výskok při útočném úderu, v obraně při vykrývání 

útočících i blokujících hráčů, při vybírání míčů, při pohybu hráče k přihrávce, nahrávce. 

Ve volejbale bychom měli rozvíjet především vytrvalost skokanskou, smečařskou 

(vytrvalost ve švihu paže), rychlostně obratnostní (polař, nahrávač). V rozvoji 

vytrvalostních schopností se soustřeďujeme na rozvoj organismu dlouhodobě pracovat 

s kyslíkem.  
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 Pravidelné běhání, jízda na kole a plavání delšího trvání vytvářejí předpoklady 

pro to, aby hráč „prodýchal“ celý zápas a byl plnohodnotně použitelný i v pátém setu. 

(Vavák, 2011). 

 

Metody rozvoje vytrvalosti  

1) metoda rovnoměrná  

 extenzivní varianta, 

 intenzivní varianta, 

 variabilní metoda (fartleková) 

 

2) metoda intervalová 

 metoda krátkodobých intervalů, 

 metoda střednědobých intervalů, 

 metoda dlouhodobých intervalů 

(Haník, Vlach, 2008) 
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2.4 Koordinační schopnosti 

 

 Koordinační schopnosti jsou rázu informačního. Zabezpečují řízení a regulaci 

pohybu. Zatímco kondiční schopnosti jsou ovlivňovány činností jednotlivých systémů 

energetického zabezpečení organismu, koordinační schopnosti jsou nejvýraznějším 

způsobem determinovány centrální nervovou soustavou a dalšími smyslovými 

receptory. CNS přijímá, zpracovává a uchovává informace (percepční, kognitivní  

a paměťové operace) a zabezpečuje potřebnou kvalitu vykonávání pohybové činnosti 

(přesnost, variabilnost). Dostatečná úroveň obratnosti má přímý vliv na ekonomičnost 

provádění všech pohybů. To má velice úzkou vazbu právě při spojení obratnosti  

a rychlosti, při jejím spojení s technickou stránkou všech herních činností jednotlivce  

i pro spojení s vytrvalostí, kdy větší ekonomičnost činnosti vede k pozdějšímu nástupu 

únavy. „Obratnost je ve skutečnosti tím nejobecnějším základem techniky vůbec  

a naopak technika je tím nejspeciálnějším projevem obratnosti.“   

(Buchtel, Ejem, 1981, s. 219). 

 

Všeobecný význam koordinačních schopností ve volejbale: 

 urychlují a zefektivňují proces osvojování si herních činností jednotlivce (HČJ), 

             podporují jejich zdokonalování a stabilizaci; 

 zvyšují využití energetického potenciálu, resp. kondičních schopností  

a přesným nasazením síly na druhé straně celý pohyb ekonomizují; 

 jsou základem rozvíjení variability HČJ – přizpůsobování konání měnícím  

se podmínkám v herních situacích; 

 na základě souladu dynamiky a rytmu pohybu vyvolávají pozitivní emoce  

a výrazně tak působí na psychiku sportovce.  (Přidal, Zapletalová, 2003). 

 

 Každý hráč volejbalu by měl mít přiměřeně velkou a všestrannou zásobu 

pohybů. Proto je potřeba zařazovat do tréninkových jednotek velký zásobník cvičení  

(a to buď nových, nebo alespoň obměn pohybů již dříve naučených). Dále je třeba 

záměrně hráče učit reagovat na změněnou situaci určitou pohybovou odpovědí.  

Nácvik těchto situací provádíme ve speciálně připravených cvičeních, kde mají hráči 

předem určeny jeden až dva povely a k tomu jednu až tři činnosti jako pohybové 

odpovědi. 
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Pořadí významnosti koordinačních schopností ve volejbale 

 Reakční schopnost → kinesteticko-diferenciační schopnost → orientační 

schopnost → spojovací schopnost → schopnost přestavby činnosti → rytmická 

schopnost → rovnovážná schopnost. (Přidal, Zapletalová, 2003). 
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3 Zatížení ve volejbale 

 
 Zatížení ve sportu se obvykle chápe jako pohybová činnost vykonávaná tak,  

že vyvolá aktuální změnu funkční aktivity člověka a ve svém důsledku trvalejší funkční, 

struktuální i psycho – sociální změny (Jansa, Dovalil a kol., 2009). 

Jedná se tedy o proměnnou veličinu, kterou nelze přímo měřit, ale lze ji odhadovat 

pomocí manifestních proměnných – kondičních indikátorů (ukazatelů, charakteristik) 

herního výkonu. Výkonový indikátor je výběr činnostních proměnných, nebo jejich 

kombinace, směřujících k definování výkonu, nebo jen některému z jeho aspektů  

(Suss, 2006). 

 Charakter zatížení ve volejbalové utkání je proměnlivý, v průměru a v maximu 

však je to většinou pouze střední a někdy subamaximální zatížení. Ve srovnání 

s ostatními sportovními hrami odbíjená neklade maximální požadavky na oběhový  

a dýchací systém a tím si můžeme vysvětlit i nižší tělesnou zdatnost hráčů, která  

se běžně zdůrazňuje (Mlateček, 1970). 

3.1 Vnější zatížení ve volejbale 

Za primární údaj vnějšího zatížení hráče považujeme délku utkání nebo setů  

a časový údaj setrvání hráče ve hře. Základ zatížení spatřujeme v takových činnostech, 

v jejichž pohybové struktuře dominuje vertikální výskok. Hráč prochází při hře dvěma 

základními fázemi – hrou u sítě a hrou v poli. Zatížení hráče ve hře u sítě je dáno 

výskoky při útočném úderu, blokování a nahrávce. Ve hře v poli se však vedle 

obvyklých pohybových činností bez výskoku objevuje postupně s větší četností výskok 

při útoku hráče zadní řady a poslední novinkou je podání prováděné ve výskoku. 

Výskoky představují podstatnou část zatížení hráče. Základní interval k hodnocení  

je úsek hry u sítě. Hráč postupně plní herní úkoly v zónách IV, III, a II. Směrodatným 

ukazatelem skokanského zatížení je množství výskoků v závislosti na čase.  

V pětisetovém utkání dosahuje jejich počet 150 i více, především u hráčů plnících úkoly 

v útoku, tj. smečařů, a v obraně blokařů. V jednotlivých sadách v délce trvání asi  

25 – 30 min je to přibližně 35 – 40 výskoků. 

Frekvence výskoků je ovlivněna vývojem herní situace. Proto může být celková 

suma výskoků ze čtyřsetového utkání i větší v porovnání s pětisetovým utkáním. 
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Obr. 1: Nejvíce zatěžované svaly ve volejbale 

(Bernaciková, Kapounková, Novotný, online 2010) 
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4 Zdravotní rizika 
 

           Každá sportovní aktivita určitým způsobem zatěžuje jednotlivé části těla. 

Samozřejmě záleží na druhu dané činnosti, jak často a jakou intenzitou ji provádíme. 

Pokud organismus při zátěži nepřekročí svoji fyziologickou hranici, nedojde tak 

k poškození tkáně. Úraz (náhlé poškození struktury a funkce tkáně) můžeme vymezit v 

základních, vzájemně se propojujících kategoriích: 

 

4.1 Mikrotraumata 

Drobná poranění, charakterizována minimálním ovlivněním výkonnosti  

a relativně malými subjektivními příznaky. Mikrotraumata jsou většinou postiženým 

špatně diagnostikovaná, nebo jim nepřikládá žádný význam, pokračuje v plném 

fyzickém zatížení, čímž v postižené tkáni dochází k negativním změnám. Mezi příčiny 

vzniku mikrotraumat můžeme zařadit: trvalé přetěžování, nedostatečná připravenost 

organismu na tréninkové zatížení a další. 

 

4.2 Chronická poškození 

Vznikají následkem kumulace mikrotraumat. Příklady příčin chronických 

poškození jsou: přetěžování v době snížené výkonnosti organismu nebo některé jeho 

tkáně, opakovaná nadměrná zátěž, opakované úrazy, zejména v oblasti kloubů a další. 

 

Podle Buchtla, Ejema, Vorálka (2011) dochází k poškození a úrazům buď 

z vnitřních příčin, nebo důsledkem působení vnějších příčin. 

 

Vnitřní příčiny 

1) Únava 

2) Přetrénovanost a nedostatečná trénovanost 

3) Onemocnění a nedoléčená poranění 

4) Nedostatečné poranění 
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Vnější příčiny 

1) Terén a sportovní prostředí 

2) Oblečení a obuv 

3) Ochranné prostředky 

4) Sportovní náčiní 

5) Působení jiné osoby 

(Buchtel, Ejem, Vorálek, 2011) 

 

4.3 Nejčastější úrazy ve volejbale 

 

Volejbalové herní dovednosti zaměstnávají svaly horních i dolních končetin.  

Na dolních končetinách je především důležitá práce svalů, umožňující výskok. Což jsou 

extenzory kyčle (m. glutaueus maximus, hamstringy), extenzory kolene  

(m. quadriceps femoris) a plantární flexory. (m. triceps surae). Velmi častým poraněním 

dolních končetin při volejbale je podvrknutí – distorze hlezenního kloubu. Nejčastěji  

je příčinou špatný dopad nebo rychlý přesun s prudkou změnou směru. Množství 

výskoků a dopadů, které musejí volejbalisti absolvovat, mají za následek chronická 

zranění kolen. Přetížení se nejvíce projevuje na šlachách čtyřhlavého svalu stehenního 

v oblasti kolenního kloubu, nazývaného „skokanské koleno.“ Dalším charakteristickým 

poraněním kolenního kloubu je přetržení či natržení vazů nebo zranění menisků 

(Buchtel, Ejem, Vorálek, 2011). 

Volejbalovou smeč můžeme rozdělit do dvou hlavních fází: příprava na smeč  

a samotná smeč. V přípravné fázi pracují především abduktory  

(m. deltoideus-pars akromion, m. supraspinatus a m. serratus anterior) a extenzory  

(m. latissimus dorsi, m. deltoideus-pars spinae a m. teres major) ramenního kloubu.  

V druhé fázi se zapojují adduktory (m. pectoralis major, m. latissimus dorsi a m. teres 

major) a flexory (m. deltoideus-parsclavicularis, m. coracobrachialis a m. biceps brachii 

caput breve) ramenního kloubu. Dále se kontrahují extenzory loketního kloubu  

(m. triceps brachii, m. anconeus). Svaly předloktí musí být v izometrické kontrakci, aby 

se míč mohl odrazit správným směrem s dostatečnou razancí.  
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U horních končetin, poškození ramene patří mezi nejběžnější s volejbalem související 

zranění – podvrtnutí, vykloubení, natažení kloubních pouzder, natržení šlach, atd. 

(Bernaciková., Kapounková, Novotný, online 2010). 

 Volejbalové dovednosti (velké množství smečí a podání), které hráč vykonává 

maximální intenzitou, ať už v tréninku či zápase, způsobují obrovské zatížení ramen. Při 

těchto pohybech vykonává rameno širokou škálu pohybů ve velké rychlosti, na které 

není připraveno. Síly, které tyto složité pohyby zajišťují, musí být rozptýlené 

stabilizačním mechanismem ramena. Ten se skládá ze statistických stabilizátorů 

(ramenní kloub, kloubní pouzdro, chrupavčitý okraj kloubní jamky), dynamických 

stabilizátorů (rotátorová manžeta – m. Infraspinatus, supraspinatus, teres minor, 

subscapularis a šlacha dlouhé hlavy bicepsu brachii). Síly vygenerované v horní 

končetině přináší do struktur pletence ramenního velké nebezpečí poranění. Nejběžnější 

poranění ramena jsou častěji poškození v důsledku opakovaných menších či větších 

traumat (Bernaciková., Kapounková, Novotný, online 2010). 

Jsou to: 

1) Nestabilita ramena  

Vlivem opakovaných úderů do míče dochází k mikrotraumatům v pasivních 

stabilizátorech ramena, pouzdru nebo chrupavčitém okraji jamky a rameno se částečně 

uvolňuje. Což se projevuje bolestivostí a pocity nestability kloubu. 

 

2) poškození manžety rotátorů  

Při úderu do míče a následném zpomalování dochází k excentrickému protažení 

zevních rotátorů (natahování proti odporu). Při zkrácených rotátorech může docházet 

k úplnému  prasknutí manžety nebo k trhlinám ve šlachách nebo svalových bříškách. 

Bolest při zátěži a omezení pohybu (Netval, online 2009). 

Dalším poraněním horních končetin bývá poranění prstů. Důvodem v řadě případů  

je nesprávná technika herních dovedností – hlavně odbití obouruč vrchem a blokování. 
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Graf 1: Procentuální vyjádření nejčastějších úrazů ve volejbale 

 

(Buchtel, Ejem, Vorálek, 2011) 
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5 Výskok 
 

5.1 Odraz 

 

 Odraz jako acyklický pohybový akt je nejvšeobecnějším projevem dynamicko 

– explozivně silové i dynamicko – amortizačně silové schopnosti  

(Blahuš, Měkota, 1983). Skládá se ze tří fází – odraz, let, a doskok, z nichž rozhodující 

je fáze odrazu. Při samotném odrazu se odrazová končetina se po rozběhu dostává  

na zem nejprve patou přes chodidlo na špičku nohy. Kvůli velkému podílu svalů  

na samotném odraze, dopadá odrazová končetina na zem téměř natažená, poté  

se postupně ohýbá, tím se připravuje na odraz. Při odraze se odrazová končetina prudce 

napřimuje až do úplného dopnutí. (Koniar, 1986). 

Podle Šimonka (2006) jsou v průběhu odrazu realizovány dvě fáze, amortizační  

a aktivní, které na sebe navazují a obě je nutné provést s maximální přesností tak, aby 

byl výskok s maximálním výkonem.  

 

Podle Blahuše a Měkoty (1983) je odraz determinován těmito faktory: 

 

a) úrovní explozivně – dynamické síly (procentuální zastoupení rychlých vláken  

ve svalech, síla svalových vláken), 

 

b) koordinační složkou, 

 

c) dovednostní složkou (technika odrazu), 

 

d) motivační složkou, aktuálním psychickým a zdravotním stavem 
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5.2 Pohybová struktura výskoku 

 

 Základní a typickou pohybovou činností ve volejbale je výskok. Hráči skáčou 

téměř ve všech herních činnostech jednotlivce, při podání, útoku, blokování a nahrávači 

ještě při nahrávce.  

 Rozhodujícími činnostmi ve volejbalovém utkání (útočný úder, blokování)  

se odehrávají v maximální možné výšce. Proto je při rozvoji kondičních schopností 

kladen důraz na sílu, zejména na dynamickou složku. (Dobrý, 1988).  

Výskok odrazem obounož z místa můžeme rozdělit do tří základních částí: 

příprava k odrazu, tzn. snižování hráče; vlastní odraz vymezený pohybem  

od maximálního snížení do ukončení odrazu; let vzduchem, který je výsledkem 

předcházejících dvou částí. První dvě části jsou na sobě závislé a obě rozhodují  

o účinnosti dorazu (Mlateček, 1970). Časové uspořádání pohybové struktury výskoku 

jsou následující (hodnoty jsou průměrné ze získaných hodnot výzkumného měření 

Mlatečka (1970): snížení a vlastní odraz 0,716s; trvání vlastního odrazu  

0,271s; výsledná odrazová rychlost 3,50 – 4,00 m/s. 

 Svaly, které hráči při výskocích nejvíce zapojují, jsou trojhlavý sval lýtkový, 

čtyřhlavý sval stehenní, svaly hýžďové, dvouhlavý sval stehenní, dlouhý ohybač palce. 

Při výskoku samozřejmě nejsou důležité pouze dolní končetiny, je to záležitostí celého 

těla. Největší akceleraci mohou hráči dosáhnout ještě předtím, než opustí podložku. 

Tato akcelerace může vytvořit počáteční vertikální rychlost. Rychlost je obecně větší, 

čím výše je těžiště. K dosažení největší akcelerace musí hráči vyvinout takovou sílu, 

jaká je možná během co nejkratší doby.  

 Studie Reiser, Rocheford a Armstrong (2006) zkoumající základní mechanismy 

výskoku, potvrzuje, že klíčové pro vertikální výskok je dostat těžiště co nejvýše  

v co nejkratším čase. 

 Skutečnost, že k vyššímu výskoku napomáhá správná a včasná aktivace 

svalových vláken dokazuje studie Bobbert a Casius (2005).  V této studii interpretují,  

že díky protipohybu před samotným výskokem se svaly aktivují rychleji a dříve než, 

když cvičenec začíná z polohy „v podřepu“, takže je možné vyprodukovat více svalové 

síly. 
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Vertikální výskok je jednak výsledkem explozivní síly dolních končetin a práce 

celého těla, ale i výsledkem koordinace a techniky. Koordinace pohybu se projevuje 

optimálním sladěním časové posloupnosti ve využití hybnosti jednotlivých funkčních 

tělesných segmentů.  

Charakteristický znak této koordinace z hlediska posloupnosti pohybu je využití 

hybnosti trupu a horních končetin při zahájení odrazu za předpokladu, že kolenní  

a hlezenní kloub poskytuje dostatečně pevnou oporu, rychlé následující zapojení 

natahovačů kolena a plantárních flexorů. 

 Ve studii Rousanoglou, Barzouka a Boudls (2013) jejichž cílem bylo sledovat 

změny ve výskoku hráček během sezóny, zjistila, že zlepšení ve výskoku jejich hráček 

nebylo důsledkem silového zlepšení. Kvůli věku hráček se tréninku silových schopností 

vyhýbali. Větší význam v tréninku přiřadili koordinaci pohybů a správné technice.  

Na samotný výskok mají tedy i tyto komponenty velký vliv. 

 Kromě dobré fyzické připravenosti, i správná technika má velký podíl na prevenci 

před zraněním. Velmi častým problémovým jevem jsou doskoky pod sítí pouze na jednu 

končetinu, čímž vzniká velké riziko zranění (Tillman, Hass, Brunt, Bennett, 2004). 

 Dalším důležitým aspektem pro hodnotný a vysoký výskok je zapažení paží  

a rozběh. Studie Lees, Vanrenterghem, De Clerq (2006) potvrdil kladný účinek zapažení 

pro vertikální výskok, kdy paže pomohou tělo vynést výše.  

 

Studie Hank, Zahálka, Malý (2012) dokazuje rozdíl mezi výskokem vertikálním  

z místa a z rozběhu. Vysvětlují, že prokazatelně lepších hodnot dosáhli cvičenci  

ve výskoku z rozběhu. Toto tvrzení prezentují tím, že rozdíl mezi těmito výkony není 

ovlivňováno pouze explozivní silou dolních končetin a tělesnou hmotností. Dalšími 

determinanty jsou technika, schopnost optimálního načasování a hlavně efektivního 

získání horizontální rychlosti a její rychlá přeměna na rychlost vertikální.  
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5.3 Výskok ve volejbale 

 

Podle Havlíčkové (1993) by měl volejbalista dosáhnout při výskoku do výšky 

minimálně na 330 cm. Nejnižších výkonů ve výskoku dosahují zpravidla libera  

a nahrávači, naopak nejlepších smečaři a blokaři. Špičkoví hráči se v blokařském 

výskoku z místa pohybují na úrovni nad 330cm a v smečařském výskoku s rozběhem 

nad 360cm. V našich podmínkách dosahují hráči okolo 320cm na bloku a 350cm  

ve smeči, takové hodnoty můžeme brát jako nadprůměrné. Musíme si ale uvědomit,  

že hodnoty těchto ukazatelů neznamenají automaticky výšku aktivního hráče ve hře  

a to z několika příčin, například do míče se nezasahuje v nevyšším bodě, kam dosáhnou 

špičky prstů apod. Ale přesto jsou jako testovací ukazatelé nenahraditelné.  

(Vavák, 2011). Parametry u žen ve světě i u nás si můžeme prohlédnout v tabulkách na 

stranách 38 – 40. Výšku výskoku ovlivňují především tělesná hmotnost, výška hráče, 

procentuální zastoupení rychlých vláken a dostatečná pohyblivost v hlezenním kloubu 

(Haník, 2008). 

 

Druhy výskoků ve volejbale 

 

Ve volejbale musí hráči dokonale zvládnout několik druhů výskoků, při kterých 

můžeme rozlišovat různou techniku, účel, celkové provedení, přípravu na výskok, 

koordinaci celého těla. Rozlišujeme čtyři druhy výskoků: smečařský, blokařský, 

nahrávačský a výskok při podání. Dobrá úroveň výskoku zásadně ovlivňuje kvalitu hry 

hráče na síti, jeho úspěšnost v obranné i útočné fázi hry. 

 

5.4 Rozvoj explozivní síly a zlepšení vertikálního výskoku 

 

Rychlou a výbušnou sílu můžeme stimulovat pomocí odrazových a švihových 

cvičení. Mezi ně patří různé typy přeskoků, odhodů, výskoků apod. V tréninku 

využíváme tři metody: plyometrickou, rychlostní a izokinetickou (Perič, Dovalil, 2010). 
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Ziv, Lindor (2009) ve své studii, kde se zabývali několika dalšími studiemi 

zkoumající vertikální výskok, určili cíl, shrnout získané poznatky a rady pro trenéry pro 

stimulaci vertikálního výskoku u svých svěřenců.  

První bodem v přípravě tréninku je brát zřetel na úroveň schopností svých hráčů, 

dále pozici, na které hrají, jak dlouho se sportu věnují a také individuální odlišnosti. 

Velmi progresivní metodu pro rozvoj explozivní síly určili metodu plyometrickou.  

Ta spočívá v první části v překonávání koncentrické síly a následné vyvolání  

co nejvyšší excentrické síly při odrazu. Při postupu této metody, hráč seskočí z náčiní 

na zem a bezprostředně bez zastavení překoná překážku. Výška náčiní při seskoku  

by měla být stejně vysoká nebo nižší jako je následná výška překážky. Další vhodnou 

metodou pro rozvoj explozivní síly ve studii Ozer, Duzgun, Baltaci, Karacan, Colakoglu 

(2011) vyšly přeskoky přes švihadlo. 

 

5.5 Způsoby měření vertikální výskoku 

 

Změření síly dolních končetin máme několik způsobů. Mezi ty nejzákladnější 

patří skok vertikální nebo skok horizontální. Mezi skoky horizontální řadíme skoky 

z místa nebo násobné skoky, nejčastěji trojskoky. Ve volejbale se však hlavně měří 

výskok vertikální. Existuje mnoho testů, jak výskok změřit, od nejjednodušších po více 

technicky náročné. Testování může být provedeno prakticky kdekoli za pomocí  

ne mnoha pomůcek. Postačí nám k tomu dostatečný prostor, pevná stěna nebo zeď, 

židle, metr a asistent. V naší republice velice často využíván speciální přístroj při 

testování mládeže nazýván Vertec. Jedná se o sadu tyček umístěných nad sebou 

v odpovídající výšce. Jedinec se při výskoku snaží dosáhnout na co nejvyšší tyčku, 

kterou pohne, ihned vidíme, jakého výkonu dosáhl. Samozřejmě se nejedná  

o stoprocentní přesnost testování a může při něm dojít k mnoha chybám, například 

nesprávné provedení sportovcem, selhání techniky, chyby ve výpočtu atd. 

Pravděpodobně nejspolehlivější způsob je otestovat soubor laboratorní technikou. 

Přístroje nám dokážou určit nejen samotnou výšku výskoku, ale i jakou silou daný 

jedinec působí při odrazu nebo při dopadu na podložku atd. „Absolvování testů silových 

schopností je vhodné provádět každé dva měsíce. Tím dosáhneme na základě adaptace 

organismu údaje, které odpovídají tréninkové práci a nejen náhodnému a okamžitému 

stavu hráčů“ (Vávák, 2011, s. 41). 
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Zahřátí, nervosvalová aktivace 

 

Vždy před jakýmkoli výkonem, v tréninku nebo v soutěži, je potřeba provést 

zahřátí jednotlivých systémů organismu, které se aktivují a připraví na následující 

činnost. Rovněž se jedná o prevenci poškození pohybového aparátu (Dovalil, 2008). 

Bishop (2003) ve své studii uvádí, že aktivní zahřátí oproti pasivnímu vede ke zlepšení  

v krátkodobé výkonnosti (do 10s), kterou je i provedení vertikálního výskoku. Studie 

Villarreala et al. (2007) poukazuje na intenzivní dynamickou nervosvalovou aktivaci 

svalů dolních končetin u volejbalistů, která vede k bezprostřednímu zvýšení výkonu  

ve vertikálním výskoku. 
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6 Hráčské specializace 
 

Družstvo tvoří hráči, kteří se označují podle herních činností, které ve hře 

nejčastěji vykonávají. Rozlišujeme nahrávače, smečaře, blokaře, diagonálního hráče 

(dříve také označován jako „univerzál“) a libero. 

 Fakt, že se volejbal ve světě neustále vyvíjí a zrychluje, což umožnila a přinesla 

nová pravidla, silové komponenty získávají stále větší význam, projevuje se potřeba mít 

na hřišti k tomu „vyvinuté“ jedince.  

Délky jednotlivých kostí určují výškové postavení hráče u sítě, tvoří efektivnější 

pákovou soustavu. Pevnost vazů určuje kloubový rozsah pohybů a zvyšuje možnost 

využití silových schopností. Podíl aktivní a pasivní hmoty diferencuje předpoklady pro 

aktivní pohybové prvky. 

V praxi se somatické charakteristiky vyjadřují pomocí tělesné výšky a tělesné 

hmotnosti. Tělesná výška se za posledních 20 let zvýšila, proto i požadavky moderního 

volejbalu jsou vyšší. 

 

Nahrávači – jak již název napovídá, jsou to hráči, kteří připravují útočné akce svých 

spoluhráčů. Zpravidla nahrává druhý míč po přihrávce. Jsou to hlavní organizátoři 

útočných akcí svého družstva. Ideální nahrávač by měli mít tělesnou v rozmezí  

185 – 200cm u mužů, u žen 172 – 185cm. „Běžně se setkáváme i s nižšími nahrávači, 

ale je potřebná taková tělesná výška, aby nahrávač stále viděl přes ramena spoluhráčů“ 

(Vavák, 2011, s. 15). 

 

Smečaři – hráči, kteří obvykle útočí z hlavního kůlu (zóna IV.). Kromě útoku jsou 

smečaři také odpovědní za přihrávku soupeřova podání. Smečaři by se měli pohybovat 

v rozmezí 195 -  205cm u mužů a 178 – 188cm u žen. 

 

Blokaři – jsou specialisté na při obraně na síti – blokování. V útočné fázi bývají 

zapojováni do rychlého útoku středem. Jsou to většinou nejvyšší hráči týmu, prvotřídní 

parametry u mužů jsou 200 – 210cm a 182 – 192cm u žen. 

 

Diagonální hráči – v současném vrcholovém volejbale jsou hlavní útočnou silou 

družstva. Kromě útočných akcí ze sítě (zóna II.) bývají vytěžováni do útoku i ze zadní 

části hřiště (zóna I.), Výškové parametry jsou podobné jako u smečařů. 
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Libero – nedávno zavedený post a jsou to hráči specializovaní na přihrávku soupeřova 

servisu a hru v poli. Libera se účastní hry pouze v zadní řadě, kde nahrazuje 

kteréhokoliv hráče na hřišti, nejčastěji však blokaře. 

 

Trendem současného vrcholového volejbalu je do určitého věku vysoká kvalita 

provádění většiny herních činností u všech hráčů bez ohledu na jejich specializace.  

Se závěrečným určením specializace bychom neměli spěchat, hráčský rozvoj by měl být 

všestranný. Nejdříve začínáme se specializací u nahrávačů, u ostatních hráčů  

se doporučuje odložit určení specializace na pozdější období. Není výjimkou,  

že se jednotlivé specializace hráčů mohou časem měnit. 
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7 Herní výkon ve volejbale  
 

 Každý sportovní výkon lze charakterizovat pomocí faktorů, které jej ovlivňují, 

ale stejné jako sportovní výkon nejsou přímo měřitelné. Jedná se také o latentní 

proměnné. Dovalil a kol. (2002) rozlišuje faktory psychické, somatické, kondiční, 

faktory techniky a taktiky. 

 

 Ve sportovních hrách rozlišujeme dva typy herního výkonu – individuální herní 

výkon a týmový herní výkon (Táborský a kol., 2007). 

 

 Individuální herní výkon tvoří systém jednotlivých výkonů ve všech herních 

dovednostech, realizovaných ve specifických podmínkách utkání a jejich vzájemných 

vazeb a tvoří zároveň subsystém v systému týmového herního výkonu a tím i v systému 

sportovního tréninku (Suss, 2003). 

Volejbal patří mezi složité multifaktoriální sporty, u nichž se na výkonu podílí 

velké množství nejrůznějších faktorů pohybových, somatických, morfologických, 

fyziologických, psychologických, biochemických a genetických. Herní výkon 

volejbalového družstva chápeme jako realizované individuální a skupinové motivované 

jednání hráčů v ději utkání, podléhající sociálně psychologickým a speciálně herním 

zákonitostem, vyjádřené dosaženým výsledkem v konkrétním utkání. Jedna  

z významných podmínek herního výkonu družstva je jeho vnitřní struktura, jež je dána 

systémem pozic a rolí hráčů a sociálního klimatu, reprezentovaného především vysokou 

úrovní soudržnosti, participace a autority. Důležitým hodnotícím kritériem 

volejbalového družstva je výsledná efektivita ve hře.Úroveň herního výkonu družstva 

 je vedle výkonů jednotlivých hráčů podmíněna především kvalitou sociálních vztahů 

uvnitř kolektivu. Proto vytvořit družstvo, které bude podávat požadovaný herní výkon, 

je bez znalosti sociálně psychologických aspektů neformální skupiny prakticky 

nereálné. 

Ve volejbalu lze na základě pozorování utkání herní výkon družstva 

kvantitativně a kvalitativně charakterizovat. Zaměřujeme se na četnost herních činností 

jednotlivce (HČJ) a jejich úspěšnost, na četnost a úspěšnost herních kombinací (HK),  

na pohybovou aktivitu hráčů v utkání, na délku trvání utkání, jednotlivých setů a úseků 

hry u sítě i v poli, na četnost výskoků, rozeher apod.  
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Značný význam pro dosahovaný herní výkon má domácí nebo cizí prostředí. 

Získané poznatky z dlouhodobých soutěží ukazují, že družstva bez ohledu na výkonnost 

dosahují na hřišti soupeře horších výsledků než v domácím prostředí. 

Herní výkon hráče ve volejbalu chápeme jako projev určitého stupně 

způsobilosti seberealizace v ději utkání, která se projevuje v kvalitě a množství 

osvojených herních činností integrovaných do herního výkonu družstva. Stanovit 

kritéria pro objektivní hodnocení hráče ve hře, které by totálně postihlo kvality výkonu, 

je obtížné. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



37 

 

8 Mistrovství světa ve volejbale juniorek 2013 
 

 Jednalo se o nejvýznamnější volejbalovou událost minulého roku, kterou Český 

volejbalový svaz pořádal. Konala se ve dnech 21. – 30. 6. 2013, hostujícími městy byly 

Brno a Prostějov. Pro Brno bylo pořádání této akce významným počinem, po dlouhých 

dvaadvaceti letech se šampionát vrátil do domácí  Kajot arény. Titul obhajovala Itálie, 

která získala první zlatou medaili v historii mistrovství světa, když v roce 2011 porazila 

ve finále Brazílii. Bronz před třemi lety vybojovala Čína, která určitě pomýšlela  

na stupně vítězů. Předchozí šampionát se uskutečnil ve městech Lima a Trujillo v Peru, 

kde se setkal s neobyčejným diváckým zájmem. 

 Turnaje se zúčastnilo 20 týmů rozdělených do čtyř pětičlenných skupin. Zápasy  

ve skupině A a B se odehrály v Brně, C a D v Prostějově. Soupeřkami českého týmu  

ve skupině A byly týmy Portorika, Dominikánské republiky, Peru a Tchaj – wanu. 

Skupinu B tvořily týmy Číny, Srbska, Kolumbie, Japonska a Thajska. Ve skupině C  

se postupně utkaly hráčky z Mexika, Ruska, USA, Bulharska a Brazílie. Pětice týmu  

ve skupině D byla následující: Egypt, Alžírsko, Turecko, Itálie a Niger. Ve skupinách  

se hrálo systémem každý s každým, čtyři nejlepší ze skupin postupovali do osmifinále, 

páté týmy se utkaly o konečné 16. – 20. místo. Vítězkami jednotlivých skupin byly 

Čína, Turecko, Dominikánská republika a Brazílie. Češky, i přes dvě výhry nad 

Portorikem a Tchaj - wanem ve skupině obsadily čtvrté místo a mezi osm nejlepších se 

utkaly s výběrem Číny. Naše juniorky střetnutí s asijskou volejbalovou velmocí 

prohrála v poměru 0:3 a na MS obsadila konečné 11. místo. 

 Ve finále proti sobě nastoupily týmy Japonska a Číny. Číňanky nedaly 

soupeřkám žádnou šanci a bez ztráty jediného setu v celém šampionátu si z České 

republiky odvezly kov nejcennější. Bronz získaly volejbalistky z Brazílie, které 

v poměru 3:0 přehrály Italky. 
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9 Česká reprezentace 
 

Tab. 1:Výškové, smečařské a blokařské parametry české reprezentace 

Příjmení  Jméno 

Výška 

(cm) 

Smeč 

(cm) 

Blok 

(cm) 

Nová Lucie 184 295 284 

Uhlířová Klára 173 286 278 

Cubonová Hana 181 292 282 

Pospíšilová Anna 179 290 280 

Holečková Simona 180 303 290 

Melicharová Klára 185 300 290 

Kubíčková Michaela 175 295 287 

Herbočková Lucie 183 299 290 

Dostálová Magdaléna 182 295 288 

Kurková Marie 181 289 281 

Trnková Veronika 189 308 299 

Kalhousová Lucie 185 300 292 

Najbrtová Barbora 187 300 290 

Zemanová Kateřina  187 297 288 

Boušková Šárka 179 294 285 

Mlejnková Michaela 184 302 293 

Prokůpková Anna 172 278 269 

Zatloukalová Michaela 180 289 275 

Válková Kateřina  178 288 280 

 

 

Hlavní trenér   Asistenti trenéra 

Ondřej Marek    Stanislav Mitáč 

    Michael Gottwald 
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10 Čínská reprezentace 
 

Tab. 2: Výškové, smečařské a blokařské parametry čínské reprezentace 

Přijmení  Jméno 

Výška 

(cm) 

Smeč 

(cm) 

Blok 

(cm) 

Wang Ning 189 312 303 

Li Weiwei 190 312 310 

Zheng Yixin 187 305 300 

Wang Fengjiao 176 307 302 

Qin Siyu 184 305 300 

Yang Fangxu 190 308 300 

Song Meili 186 310 300 

Zhu Ting 188 305 300 

Wu Bei 182 300 295 

Chen Xintong 178 297 290 

Wang Mengjie 172 289 280 

Huang Liuyan 178 297 290 

Duan Fang 186 301 296 

Xu Yanan 183 293 285 

Xu Jiujing 189 316 305 

Xu Xing 190 305 295 

Chen Jiao 179 297 285 

Zhang Changning 193 315 303 

 

 

Hlavní trenér   Asistenti trenéra 

Xu Jiande Xie   Jiyang Kuang 

    Qi Zheng   
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11 Brazilská reprezentace 
 

Tab. 3: Výškové, smečařské a blokařské parametry brazilské reprezentace 

Přijmení  Jméno 

Výška 

(cm)  

Smeč 

(cm) 

Blok 

(cm) 

Nardi Buccieri 174 275 268 

Rios 

Naiane de 

almeid 179 276 281 

Claro  Maira Cipriano 187 300 278 

Silva Natália Fernand 191 292 303 

Lima Saraelen Leand 183 302 282 

Scherer Simone 185 275 287 

Martins Beatriz 180 274 267 

Guimaraes Gabriela Braga 176 295 274 

Montibeller Rosamaria 185 291 285 

Gasparini Giovana 172 281 264 

Dullius Valquiria Carbo 188 288 281 

Mohr Paula Camila  187 294 280 

Silva 

Milka Marcília 

M 192 307 291 

Filipelli Juliana Paes 164 252 245 

Costa Drussyla  182 298 284 

Araújo Domingas Soare 182 311 290 

Silva Sara Aparecida 185 299 301 

Guimaraes Daniela 168 274 265 

Costa Jessica 188 297 288 

 

Hlavní trenér   Asistenti trenéra 

Luizomar De moura  Marco Anto Queiroga 

    Caio Duilio Improta 
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12 Specifika tréninku žen 
 

Když bychom se vrátili v historii, na počátek lidské civilizace, uvědomíme si,  

že ženy plnily hlavně úlohu hospodyně a zastávaly fyzicky nenáročné práce. Muži 

bojem a lovením divoké zvěře si udržovali a zvyšovali svoji fyzickou zdatnost. 

Fylogeneticky je ženám předurčena menší genetická vybavenost pro zvládnutí fyzické 

námahy. 

 Z hlediska praxe, studií, literatury a dalších informačních zdrojů máme více 

zkušeností s tréninkem mužů. Současným trendem ve sportu je snaha žen vyrovnávat  

se svými výkony mužům. To ale neznamená, že se trénink žen stane kopií mužských 

tréninků. Ženský organismus je v mnohém odlišný a jeho výkonnost je přibližně  

o čtvrtinu nižší než u mužů.  Při silových výkonech dosahuje pouze 50 – 70% mužských 

hodnot. A právě v silových schopnostech ženy nejvíce zaostávají za muži.  

Je to způsobeno mužskými pohlavními hormony, které zvyšují množství svalové hmoty, 

a tím roste výrazně svalová síla. Více se přibližují v rychlostních a vytrvalostních 

výkonech, v kterých dosahují 60 – 85% mužských hodnot. Zatímco v obratnostních 

výkonech je vše naopak a žena zde dominuje nad mužem 106%. Aerobní kapacita dívek 

se při intenzivní práci rychleji vyčerpá, a proto jsou dívky nuceny přecházet dříve  

na anaerobní laktátový způsob získávání energie. To však nemění nic na skutečnosti,  

že ve výsledku trénovaná žena dosahuje výkonů, jako netrénovaný muž  

(Havlíčková, 2003). 

 

Genetické rozdíly jsou hlavním faktorem tvorby diferenciace tvorby tréninku 

mužů a žen.  

Rozdíly jsou: 

a) anatomické 

o menší výška těla (cca 6%) a nižší hmotnost (cca 19%) než muži stejného věku  

o kratší končetiny 

o níže položené těžiště (větší stabilita) 

o větší procento tuku v dolní polovině těla 

o jejich svaly tvoří 36% celkové hmotnosti těla (u mužů 44,8%) 

o ženy dosahují dříve „kostní“ dospělosti než muži 
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b) fyziologické 

o 20% menší srdce 

o nižší možnost transportu kyslíku krví 

o  menší plicní objem 

o nižší maximální spotřeba kyslíku 

o nižší bazální metabolismus 

 

c) psychologické 

o menší agresivita 

o větší citlivost na vnější podnět 

o role tréninku v hodnotách žen nižší než u mužů 

o hůře snášejí diety 

 

Z těchto třech skupin odlišností ženského organismu vyplývají motorické rozdíly: 

o pohyblivost je vyšší u žen 

o „citlivost“ na vytrvalost je také vyšší u žen 

o rovnovážná cvičení zvládají ženy lépe 

o „citlivost“ na rychlostně-silový trénink je vyšší u mužů  

 

V kondiční přípravě to znamená nižší předpoklady pro rychlostně-silový trénink,  

ale stejné i vyšší předpoklady pro vytrvalostní trénink. Pro technickou a taktickou 

přípravu nemají tyto rozdíly větší váhu. Zatímco v psychologické přípravě nám tyto 

odlišnosti naznačují, že by se trenér měl snažit o větší pochopení, důvěru  

a komunikativnost, kterou ženy často vyžadují. Největší specifikou ženského sportu  

je trénink a závodění v období menstruace, těhotenství a době po porodu  

(Dovalil, 2008). 
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Ženský volejbal se svým pojetím stále více přibližuje volejbalu mužů. I přes tuto 

snahu má volejbal žen několik specifik, které v mužském utkání nenajdeme. Jsou  

to především dlouhé rozehry nebo útoky z prvního nebo druhého sledu středových 

hráček. Odráží se z jedné nohy za nahrávačku, údery provádí v maximální rychlosti  

do obou směrů. Rozdíl také nalezneme při podání. Oproti mužům, skákaný servis zvolí 

podstatně méně žen, za to ale neúspěšnost podání je poté minimální. Další odlišností  

je způsob příjmu podání, kdy ženy přijímají spíše odbitím obouruč spodem, zatímco 

muži odbitím obouruč vrchem. Nelze opomenout na rozdílnost v technice vybírání.  

U mužů je to „rybička, ale u žen neustále převládá valivá pádová technika.  

Je to přirozené. Stavba těla ženy není uzpůsobena pro pády „na břicho“ (Buchtel, 2005).  
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B 13 Výzkumná část 

13.1 Cíle práce 

 Cíle této práce je zjistit skokanské zatížení u jednotlivých hráčských specializací 

v mládežnické kategorii u vybraných týmů, České republiky, Číny a Brazílie. 

 

13. 2 Úkoly práce 

 studovat a zpracovat odbornou literaturu  

 vytvořit teoretický základ k danému tématu 

 vybrat metodu měření skokanského zatížení 

 zpracovat získaná data 

 vyhodnotit výsledky  

 stanovit závěr vyplývající z bakalářské práce 

 

13.3 Metodika práce 

13.3.1 Popis sledovaného souboru 

 

Sledovaný soubor tvořilo devět náhodně vybraných videozáznamů, potažmo 

utkání určených týmů z juniorského mistrovství světa 2013 v Brně. Potřebné záznamy 

jsem získal od statistika národního týmu Adama Šimonka.  

Jelikož se šampionát uskutečnil v České republice, byly české hráčky 

automaticky nominovány do hlavní soutěže, bez nutnosti hrát kvalifikační utkání.  

Pro výběr prvního sledovaného týmu byl v celku jasný. Dále jsme vybrali čínské 

reprezentantky, které dlouhodobě patří ke světové volejbalové špičce. Číňanky nakonec 

potvrdily jednu z rolí favoritek a celý turnaj bez ztráty setu ovládly. Posledním 

vybraným celkem, byl brazilský tým, který na uplynulém mistrovství obsadil třetí místo 

a stejně, jako Číňanky téměř vždy na velkých volejbalových akcích, bojují 

v závěrečných fázích turnaje.  

Pro naši práci se nám zde tedy sešly tři týmy z různých kontinentů, evropského, 

asijského a jihoamerického.  
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 Ke každému celku jsme měli k dispozici tři utkání. V jednotlivých záznamech 

jsem se zaměřil na relaci výskytu výskoků u všech hráčských postů, krom specializace 

libera, tedy nahrávaček, blokařek a smečařek. Z objektivního hlediska byly analyzovány 

výskoky pouze během prvních tří setů, neboť některá utkání byla hrána na tři sety, jiná 

čtyři i více.  

Pro zpracování jsme použily záznamy následujících utkání: 

 

Česká republika x Taiwan 3:0 

Česká republika x Peru 0:3 

Česká republika x Portoriko 3:1 

 

Čína x Japonsko  3:0 

Čína x Brazílie  3:0 

Čína x Česká republika 3:0 

 

Brazílie x Rusko  3:1 

Brazílie x Srbsko  3:0 

Brazílie x USA  3:0 

 

13.4 Metody získávání dat 

 

K získání potřebných dat jsem využil metodu pozorování a analýzu 

poskytnutých videozáznamů. Jednalo se tedy o zprostředkovanou, neboli nepřímou 

metodu pozorování. Do statistiky jsem zapisoval pouze výskoky provedené tak, že obě 

chodidla se odpoutala od podložky při těchto činnostech: výskok na podání, na blok, 

výskok na smeč a výskok při nahrávání. Nezaznamenáváme, zdali došlo k výskoku po 

pohybu nebo z místa a jakého byl daný výskok rozsahu, zda byl či nebyl maximální. 

Těmto hodnotám se věnuje jiné hodnocení, které není obsahem naší práce.  

Pro zaznamenávání a následné vyhodnocování dat jsem využil čárkovací metodu  

do předem připravených tabulek. Tento způsob hodnocení je velmi časově náročný,  

ale za to téměř bezchybný. Dále jsem záznamy jednotlivých zápasů přepsal  

do přehlednějších elektronických tabulek aplikace Excel. Tuto metodu jsem využil  

pro devět utkání, to znamená pro 36 hráček. 
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14 Výsledky a diskuze 
 

 Všechny získané výsledky jsou uvedeny v tabulkách v této kapitole, z důvodu 

snadnějšího přehledu výsledků souvisejících s tématem. 

 Čísla 1 a 2 u hráček se specializací smečařky a blokařky nemají žádné 

opodstatňující zdůvodnění. Tato označení jsem použil pro lepší přehlednost  

a zjednodušení při vypracovávání výzkumu. Důležité je také uvést fakt, že hráčky byly 

občas v průbězích utkání střídány za hráčku jinou. Tyto změny ve výsledcích 

neprezentujeme, jelikož naším cílem práce nebylo zjištění skokanského zatížení předem 

určených hráček, ale zatížení u jednotlivých  hráčských specializovaných funkcí. 

14.1 Tým České republiky 

 

1. zápas ČR x Portoriko 3:1 (23, -22, 14, 17) 

 

Tab. 4: 1 set zápasu ČR x Portoriko 

Specializace Blokování Útok Náhrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  1 9 x 5 x 15 

Smečařka 2 8 2 x 5 x 15 

Nahrávačka 8 x 19 2 x 29 

Diag. hráčka 4 7 x 2 x 13 

Blokařka 1 7 4 x 3 5 19 

Blokařka 2 12 0 x 2 3 17 

 

Tab. 5: 2 set zápasu ČR x Portoriko 

Specializace Blokování Útok Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  5 8 x 5 x 18 

Smečařka 2 4 4 x 3 x 11 

Nahrávačka 2 x 15 4 x 21 

Diag. hráčka 5 5 x 4 x 14 

Blokařka 1 10 3 x 2 5 20 

Blokařka 2 7 6 x x 0 13 
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Tab. 6: 3 set zápasu ČR x Portoriko 

 

Specializace Blokování Útok Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  1 10 x 9 x 20 

Smečařka 2 12 4 x 3 x 19 

Nahrávačka 10 x 16 2 x 28 

Diag. hráčka 6 4 x 4 x 14 

Blokařka 1 12 5 x 2 5 24 

Blokařka 2 16 2 x 0 3 21 

 

Tab. 7: Počet výskoků jednotlivých specializací v utkání ČR x Portoriko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak můžeme z tabulky vyčíst, v prvním utkání nejvíce výskoků zaznamenal post 

nahrávačky, která skáče prakticky při každé nahrávce. Samozřejmě rozsah pohybu není 

maximální, jako při smeči nebo bloku, ale tento podmět v naší práci nezkoumáme. 

Mnoho výskoků zaznamenaly blokařky a smečařka 1, která byla nejčastěji útočící 

hráčkou české reprezentace. Nejméně výskoků provedla diagonální hráčka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specializace 

Počet výskoků 

v celém utkání 

Smečařka 1 53 

Smečařka 2 45 

Nahrávačka 78 

Diagonální hráčka 41 

Blokařka 1 55 

Blokařka 2 51 
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2. zápas ČR x Taiwan 3:0 (17, 13, 22) 

 

Tab. 8: 1 set zápasu ČR x Taiwan 

Specializace Blokování Útok Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  6 6 x 6 x 18 

Smečařka 2 10 6 x 3 x 19 

Nahrávačka 4 x 10 10 x 24 

Diag. hráčka 17 7 x 2 x 26 

Blokařka 1 26 2 x 2 2 31 

Blokařka 2 12 1 x 2 1 16 

 

Tab. 9: 2 set zápasu ČR x Taiwan 

Specializace Blokování Útok Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  5 10 x 3 x 18 

Smečařka 2 2 4 x 7 x 13 

Nahrávačka 7 x 20 3 x 30 

Diag. hráčka 8 5 x 6 x 19 

Blokařka 1 9 1 x 2 4 16 

Blokařka 2 12 1 x 2 7 22 

 

Tab. 10: 3 set zápasu ČR x Taiwan 

 Specializace Blokování Útok Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  6 3 x 6 x 15 

Smečařka 2 8 11 x 2 x 21 

Nahrávačka 8 x 15 6 x 29 

Diag. hráčka 10 8 x 4 x 22 

Blokařka 1 19 4 x 5 3 31 

Blokařka 2 16 3 x 2 1 22 
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Tab. 11: Počet výskoků jednotlivých specializací v utkání ČR x Taiwan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I ve druhém utkání měla na svém kontě nejvíce výskoků nahrávačka. Oproti 

prvnímu zápasu skokanský rozdíl s porovnáním s ostatními hráčkami není tak veliký. 

Podle statistiky vidíme, že důvodem je častější blokování blokařek, příčinou i podle 

výsledků samotných setů byla horší výkonnostní úroveň hráček Taiwanu, které se těžko 

prosazovaly v útočné fázi, což vedlo k chybám nebo dlouhým výměnám. Nejméně 

výskoků provedla smečařka 1, které se ve třetím setu vůbec nedařil útok. 

 

3. zápas ČR x Peru 0:3 (-19, -18, -15) 

 

Tab. 12: 1. set zápasu ČR x Peru 

 Specializace Blokování Útok  Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  4 6 x 2 x 12 

Smečařka 2 7 8 x 2 x 17 

Nahrávačka 3 x 20 2 x 25 

Diag. hráčka 8 7 x 3 x 18 

Blokařka 1 8 4 x 7 5 24 

Blokařka 2 13 4 x x 4 21 

 

 

 

Specializace 

Počet výskoků 

v celém utkání 

Smečařka 1 51 

Smečařka 2 53 

Nahrávačka 83 

Diagonální hráčka 57 

Blokařka 1 78 

Blokařka 2 60 
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Tab. 13: 2. set zápasu ČR x Peru 

Specializace Blokování Útok Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  4 7 x 5 x 16 

Smečařka 2 6 9 x 3 x 18 

Nahrávačka 9 x 20 1 x 30 

Diag. hráčka 2 9 x 2 x 13 

Blokařka 1 10 3 x 3 5 21 

Blokařka 2 11 4 x 2 6 23 

 

Tab. 14: 3. set zápasu ČR x Peru 

Specializace Blokování Útok Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  8 9 x 3 x 20 

Smečařka 2 5 5 x x x 10 

Nahrávačka 2 x 20 4 x 26 

Diag. hráčka 8 3 x 2 x 13 

Blokařka 1 15 4 x 1 5 25 

Blokařka 2 5 4 x 4 2 15 

 

 

 

Tab. 15: Počet výskoků jednotlivých specializací v utkání ČR x Peru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specializace 

Počet výskoků 

v celém utkání 

Smečařka 1 48 

Smečařka 2 45 

Nahrávačka 81 

Diagonální hráčka 44 

Blokařka 1 60 

Blokařka 2 59 
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Třetí utkání se tabulkově podobá tomu prvnímu. Nahrávačka opět naskákala 

nejvíce. Na druhém místě jsou blokařky, které v úvodním a posledním setu nastřádaly 

nejvyšší počet bloků, což bylo dáno dlouhými rozehrami. Nejméně zaznamenala 

diagonální hráčka. 
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14.2 Tým Číny 

 

1. zápas Čína x Česká republika 3:0 (22, 12, 17) 

 

Tab. 16: 1. set zápasu Čína x Česká republika 

Specializace Blokování Útok  Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  8 12 x 3 x 23 

Smečařka 2 7 9 x 6 x 22 

Nahrávačka 9 x 19 2 x 30 

Diag. hráčka 5 9 x 4 x 18 

Blokařka 1 14 4 x x 6 24 

Blokařka 2 12 3 x 4 3 22 

 

Tab. 17: 2. set zápasu Čína x Česká republika 

Specializace Blokování Útok  Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  3 5 x 4 x 12 

Smečařka 2 2 4 x 4 x 10 

Nahrávačka 6 x 9 4 x 19 

Diag. hráčka 5 4 x 5 x 14 

Blokařka 1 5 2 x x 2 9 

Blokařka 2 10 2 x 4 2 18 

 

Tab. 18: 3. set zápasu Čína x Česká republika 

Specializace Blokování Útok  Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  5 7 x 3 x 15 

Smečařka 2 5 3 x 7 x 15 

Nahrávačka 6 x 14 5 x 25 

Diag. hráčka 4 6 x 2 x 12 

Blokařka 1 13 4 x x 4 21 

Blokařka 2 9 3 x 1  x 13 
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Tab. 19: Počet výskoků jednotlivých specializací v utkání Čína x Česká republika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I na straně čínského týmu v prvním zápase vyšla nejvíce skokansky zatěžována 

nahrávačka. Blokařky naskákaly téměř shodné hodnoty jako smečařky. Ty byly 

z důvodu jejich somatických a pohybových předpokladů velmi často využívány 

v útočných kombinacích, jak ze zóny 4, tak i ze zadní zóny 6. Nejméně výskoků 

realizovala diagonální hráčka. 

 

2. zápas Čína x Japonsko 3:0 (20, 18, 22) 

 

Tab. 20: 1. set zápasu Čína x Japonsko 

Specializace Blokování Útok  Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  10 17 x 6 x 33 

Smečařka 2 9 1 x 7 x 17 

Nahrávačka 14 x 15 2 x 31 

Diag. hráčka 8 6 x 4 x 18 

Blokařka 1 15 5 x x x 20 

Blokařka 2 20 3 x 3 2 28 

 

 

 

 

 

 

Specializace 

Počet výskoků 

v celém utkání 

Smečařka 1 50 

Smečařka 2 47 

Nahrávačka 74 

Diagonální hráčka 44 

Blokařka 1 54 

Blokařka 2 53 
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Tab. 21: 2. set zápasu Čína x Japonsko 

 Specializace Blokování Útok  Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  8 7 x 6 x 21 

Smečařka 2 9 7 x 2 x 18 

Nahrávačka 2 1 8 5 x 16 

Diag. hráčka 10 3 x 2 x 15 

Blokařka 1 17 3 x x 5 25 

Blokařka 2 19 2 x 3 3 17 

 

Tab. 22: 3. set zápasu Čína x Japonsko 

Specializace Blokování Útok  Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  6 13 x 3 x 22 

Smečařka 2 4 4 x 4 x 12 

Nahrávačka 9 x 11 7 x 27 

Diag. hráčka 10 4 x 2 x 16 

Blokařka 1 14 6 x x 2 22 

Blokařka 2 12 7 x 5 2 26 

 

 

Tab. 23: Počet výskoků jednotlivých specializací v utkání Čína x Japonsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Specializace 

Počet výskoků 

v celém utkání 

Smečařka 1 76 

Smečařka 2 47 

Nahrávačka 74 

Diagonální hráčka 49 

Blokařka 1 67 

Blokařka 2 71 
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Ve druhém zápase se potvrdil fakt o vytíženosti postu smečařek v čínském týmu. 

Jak můžeme vidět, v tabulkách smečařka 1 útočila většinu nahrávek. Rozdíl mezi 

smečařkou 1 a 2 je téměř 30 výskoků. Po smečařce 1, nejvíce výskoků zaznamenala 

nahrávačka, poté téměř se shodnými hodnotami blokařky. Nejmenší počet výskoků 

provedla smečařka 2, která v první setu byla minimálně využívána a útočila pouze 

jednou. 

 

3. zápas Čína x Brazílie 3:0 (16, 16, 22) 

 

Tab. 24: 1. set zápasu Čína x Brazílie 

Specializace Blokování Útok  Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  4 16 x 2 x 22 

Smečařka 2 4 5 x 7 x 16 

Nahrávačka 9 x 11 6 x 26 

Diag. hráčka 7 6 x 5 x 18 

Blokařka 1 10 3 x x 7 20 

Blokařka 2 15 3 x 3 2 23 

 

Tab. 25: 2. set zápasu Čína x Brazílie 

Specializace Blokování Útok  Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  7 14 x 2 x 23 

Smečařka 2 5 3 x 5 x 13 

Nahrávačka 13 1 9 4 x 27 

Diag. hráčka 8 6 x 4 x 18 

Blokařka 1 16 3 x x 2 21 

Blokařka 2 14 1 x 5 2 22 
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Tab. 26: 3. set zápasu Čína x Brazílie 

       

Specializace Blokování Útok  Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  2 14 x 6 x 22 

Smečařka 2 13 6 x 6 x 25 

Nahrávačka 11 x 6 3 x 20 

Diag. hráčka 8 5 x 2 x 15 

Blokařka 1 17 7 x x 5 29 

Blokařka 2 16 2 x 4 x 22 

 

 

Tab. 27: Počet výskoků jednotlivých specializací v utkání Čína x Brazílie 

Specializace 

Počet výskoků 

v celém utkání 

Smečařka 1 67 

Smečařka 2 54 

Nahrávačka 73 

Diagonální hráčka 51 

Blokařka 1 70 

Blokařka 2 67 

 

V posledním sledovaném zápase čínské reprezentace skokansky znovu kralovala 

nahrávačka. Blokařka 1 naskákala o 3 výskoky méně, Blokařka 2 a smečařka 1 shodně. 

Diagonální hráčka z celého týmu byla nejméně skokansky vytížena. 
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14.3 Tým Brazílie  

 

1. zápas Brazílie x Srbsko 3:0 (23, 20, 24) 

 

Tab. 28: 1. set zápasu Brazílie x Srbsko 

Specializace Blokování Útok  Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  4 3 x 2 x 9 

Smečařka 2 2 11 x 3 x 16 

Nahrávačka 4 1 14 x x 19 

Diag. hráčka 3 6 x 2 x 11 

Blokařka 1 9 3 x 3 6 21 

Blokařka 2 9 2 x 2 x 13 

 

 

Tab. 29: 2. set zápasu Brazílie x Srbsko 

Specializace Blokování Útok  Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  6 13 x 3 x 22 

Smečařka 2 4 4 x 4 x 12 

Nahrávačka 9 x 11 7 x 27 

Diag. hráčka 10 4 x 2 x 16 

Blokařka 1 14 6 x x 2 22 

Blokařka 2 12 7 x 5 2 26 
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Tab. 30: 3. set zápasu Brazílie x Srbsko 

Specializace Blokování Útok  Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  5 12 x 5 x 22 

Smečařka 2 9 8 x 2 x 19 

Nahrávačka 2 1 23 x x 20 

Diag. hráčka 10 6 x 3 x 18 

Blokařka 1 15 1 x 7 6 30 

Blokařka 2 14 3 x 3 1 20 

 

  

Tab. 31: Počet výskoků jednotlivých specializací v utkání Brazílie x Srbsko 

Specializace 

Počet výskoků 

v celém utkání 

Smečařka 1 53 

Smečařka 2 61 

Nahrávačka 71 

Diagonální hráčka 51 

Blokařka 1 78 

Blokařka 2 62 

 

V utkání Brazílie se Srbskem nejvíce výskoků a to především blokařských 

zaznamenala blokařka 1, které se i velmi dařilo na podání. Druhým v pořadí byla 

nahrávačka. Téměř shodně výskoků realizovala blokařka 2 a smečařka 2. Nejméně 

výskoků jsme napočítali u diagonální hráčky. 
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2. zápas Brazílie x Rusko 3:1 (16, 23, -20, 19) 

 

Tab. 32: 1. set zápasu Brazílie x Rusko 

Specializace Blokování Útok  Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  5 9 x 5 x 19 

Smečařka 2 8 11 x 3 x 22 

Nahrávačka 12 x 18 x x 30 

Diag. hráčka 4 8 x 4 x 16 

Blokařka 1 12 3 x 4 5 24 

Blokařka 2 16 3 x 4 x 23 

 

Tab. 33: 2. set zápasu Brazílie x Rusko 

Specializace Blokování Útok  Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  7 10 x 3 x 20 

Smečařka 2 5 9 x 5 x 19 

Nahrávačka 3 x 21 x x 24 

Diag. hráčka 12 5 x 4 x 21 

Blokařka 1 16 x x 3 4 23 

Blokařka 2 10 3 x 4 4 21 

 

Tab. 34: 3. set zápasu Brazílie x Rusko 

Specializace Blokování Útok  Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  5 10 x 4 x 19 

Smečařka 2 2 7 x 5 x 14 

Nahrávačka 2 1 18 x x 21 

Diag. hráčka 12 8 x 3 x 23 

Blokařka 1 7 2 x 3 3 15 

Blokařka 2 14 2 x 2 6 24 

  



60 

 

Tab. 35: Počet výskoků jednotlivých specializací v utkání Brazílie x Rusko 

Specializace 

Počet výskoků 

v celém utkání 

Smečařka 1 58 

Smečařka 2 41 

Nahrávačka 75 

Diagonální hráčka 60 

Blokařka 1 62 

Blokařka 2 68 

 

V druhém utkání Brazilek dominovala opět specializace nahrávačky. Za 

nahrávačkou byly obě blokařky a jen o několik výskoků méně provedla diagonální 

hráčka, která byla vytěžována, hlavně blokařskými výskoky více než obě smečařky. 

Smečařka 2 v tomto utkání provedla nejmenší počet vertikálních výskoků. 

 

3. zápas Brazílie x USA 3:0 (17, 18, 22) 

 

Tab. 36: 1. set zápasu Brazílie x USA 

Specializace Blokování Útok  Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  x 8 x 3 x 11 

Smečařka 2 2 13 x 4 x 19 

Nahrávačka 7 1 21 x x 29 

Diag. hráčka 9 8 x 2 x 19 

Blokařka 1 16 2 x 4 7 29 

Blokařka 2 4 5 x 8 x 18 
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Tab. 37: 2. set zápasu Brazílie x USA 

Specializace Blokování Útok  Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  3 9 x 3 x 15 

Smečařka 2 4 9 x 5 x 18 

Nahrávačka 0 x 22 x x 22 

Diag. hráčka 10 11 x 2 x 23 

Blokařka 1 15 2 x 6 4 27 

Blokařka 2 6 2 x 3 2 13 

 

 

Tab. 38: 3. set zápasu Brazílie x USA 

 Specializace Blokování Útok  Nahrávka Podání Naskakování celkem 

Smečařka 1  5 9 x 4 x 18 

Smečařka 2 3 9 x 3 x 15 

Nahrávačka 9 x 24 x x 33 

Diag. hráčka 7 10 x 4 x 21 

Blokařka 1 12 2 x 4 3 21 

Blokařka 2 15 5 x 6 2 28 

 

 

Tab. 39: Počet výskoků jednotlivých specializací v utkání Brazílie x USA 

Specializace 

Počet výskoků 

v celém utkání 

Smečařka 1 44 

Smečařka 2 52 

Nahrávačka 84 

Diagonální hráčka 63 

Blokařka 1 77 

Blokařka 2 59 
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V utkání proti USA uskutečnila nahrávačka 84 výskoků, což bylo nejvíce 

z celého týmu. Blokařka 1 vykonala 77 výskoků a diagonální hráčka 63, čímž tímto 

počtem dosáhla vyšších hodnot než blokařka 1 i obě smečařky. Důvodem bylo větší 

zatížení na síti v obraně a také zapojení útoku ze zóny 1. 
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16 Porovnání skokanského zatížení 
 

Tab. 40: Česká republika 

Specializace PV ve třech utkáních PPV v jednom utkání PPV na jeden set 

Smečařka 1 152 50, 6 16, 8 

Smečařka 2 143 47, 6 15, 8 

Nahrávačka 242 80,6 26, 8 

Diagonální hráčka 142 47, 3 15, 7 

Blokařka 1 193 64, 3 21, 4 

Blokařka 2 170 56, 6 18, 8 

  

*PV – počet výskoků 

*PPV – průměrný počet výskoků 

 

Tab. 41: Čína 

Specializace PV ve třech utkáních PPV v jednom utkání PPV na jeden set 

Smečařka 1 193 64, 3 21, 4 

Smečařka 2 148 49, 3 16, 4 

Nahrávačka 221 73, 6 24, 5 

Diagonální hráčka 144 48 16 

Blokařka 1 191 63, 6 21, 2 

Blokařka 2 191 63, 6 21, 2 

 

Tab. 42: Brazílie 

Specializace PV ve třech utkáních PPV v jednom utkání PPV na jeden set 

Smečařka 1 155 51, 6 17, 2 

Smečařka 2 154 51, 3 17, 1 

Nahrávačka 230 76, 6 25, 5 

Diagonální hráčka 174 58 19, 3 

Blokařka 1 217 72, 3 24, 1 

Blokařka 2 190 63, 3 21, 1 

 

 

 

 

  

 

 

 



64 

 

Po zmapování všech devíti videozáznamů jsme došli k závěrům, že nejvíce 

skokansky zatěžovanou hráčkou ve vybraných týmech je shodně post nahrávačky. 

Druhý nejvyšší počet výskoků nastřádala specializace blokařek. Toto tvrzení platí  

u týmů České republiky a Brazílie. Mezi blokařkami obou těchto celků jsou mírné 

rozdíly v počtu výskoků. Příčinou těchto výsledků může být mnoho faktorů, uvedeme  

si zde několik možných příkladů. Obrana na síti, čehož byla i součástí blokařka  

(číslo 1 nebo 2), musela oponovat silnému a kvalitnímu útoku protihráček, což vedlo 

k rychlému střídání postavení na síti. Dalším možným důvodem je nepříjemný, razantní  

a umístěný servis protihráček, který měl za následek špatný příjem a neumožnění 

naskakování blokařek do útočných kombinací. Mezi čínskými blokařkami jsme 

nezaznamenaly žádné velké rozdíly, ve třech utkáních absolvovaly stejný počet 

výskoků. Určitě za povšimnutí stojí fakt, že blokařky čínské reprezentace neprovedly 

nejvíce výskoků. Vyšší hodnotu měla čínská smečařka, ve třech utkáních provedla 193 

výskoků, což znamená průměrně 64, 3 na jeden třísetový zápas. Když se podíváme  

do statistik čínského týmu (tab. 16 – 27), můžeme vypozorovat, že tato smečařka byla 

vytěžována hlavně v útočné fázi svého týmu. Útočila z přední zóny 4 i ze zadní zóny 6, 

což jsme u ostatních týmu vidět nemohli. Důvodem, proč byla čínská smečařka 

zatěžována takto velkým počtem nahrávek, jsou její somatické a pohybové 

předpoklady, výška 193cm, dosah na smeči 315cm, dosah na bloku 303cm, to jsou 

parametry, které z ní pro ostatní volejbalistky dělají velmi nepříjemnou soupeřku nejen 

při obraně, ale i při útoku. Přihrávající smečařky všech celků naskákaly téměř shodné 

hodnoty, ty se pohybovaly od 143 do 155 výskoků. Samozřejmě do této skupiny 

nezahrnujeme čínskou smečařku, o které jsme se zmiňovaly o pár řádků výše. 

Pro mě překvapujícím faktem byly výsledky diagonálních hráček českého  

a čínského týmu, které zaznamenaly nejméně výskoků. Když bychom tyto 

data porovnali s vrcholným mužským volejbalem, kde „univerzál“ zastupuje hlavní 

útočnou sílu svého týmu a realizuje poměrně velké množství výskoků, jsou tyto hodnoty 

podstatně nižší. Jediný rozdíl jsme zaregistrovali v týmu Brazílie, kde „univerzálka“ 

absolvovala podstatně více výskoků, než diagonální hráčky ostatních sledovaných týmů. 

Důvodem především bylo zapojování útočných kombinací ze zadní části hříště,  

zóny 1. Celky Číny a našeho národního týmu tuto možnost nevyužívaly. 
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17 Závěr 
 

V této práci jsme se zabývali skokanským zatížením u volejbalových hráček  

na MS v roce 2013. Cílem této práce bylo zjištění skokanského zatížení u jednotlivých 

hráčských specializovaných funkcí u vybraných týmů, České republiky, Číny a Brazílie.  

Po shlédnutí a následné analýze všech utkání, jsme zjistili, že nejvíce skokansky 

zatěžovanou hráčkou týmů je specializace nahrávačky. Tyto výsledky jsou hlavně dány 

nahrávkou, které nahrávačky provádějí téměř vždy ve výskoku. Jak už jsme zmiňovali  

o pár řádků výše, je evidentní, že nahrávačský výskok nenabírá maximálních hodnot  

a nemůžeme jej srovnávat s výskokem na blok či na smeč, ale požadavky stanovené  

v naší práci, které pohyby budeme zaznamenávat, určitě splňuje. Nejvyšší průměrný 

počet výskoků na třísetové utkání bylo 80, 6.  

 V českém týmu po nahrávačce nejvíce výskoků realizovaly blokařky, 

následovaly přihrávající smečařky a nejméně výskoků provedla diagonální hráčka. 

V čínské reprezentaci druhou nejvyšší hodnotu měla přihrávající smečařka, která díky 

svému somatotypu a technickou vyspělostí byla nejvíce využívána v útočných 

kombinacích. Dalšími v pořadí byly blokařky, poté smečařky a nejmenší hodnoty jsme 

vypozorovali stejně jako u českého celku u diagonální hráčky. U posledního 

sledovaného družstva byly výsledky následující: po nahrávačce nejvíce odrazů provedly 

blokařky, další v pořadí byla diagonální hráčka, která jako jediná ze zkoumaných utkání 

útočila ze zadní zóny 1, posledními v brazilském týmu skončili s téměř shodnými 

výsledky obě přihrávající smečařky. 

Výsledky provedené analýzy mohu přispět dílčím způsobem k rozšíření znalostí  

o specifických požadavcích herního výkonu ve vrcholovém ženském volejbale. 

Informace získané touto studií mohou být využity při tvorbě a realizaci tréninkových 

procesů. Dále by měly být zohledňovány v dílčích etapách vrcholového tréninku, v jeho 

součástech a výběru vhodných hráčů pro hráčské specializace. 

Zkušení trenéři nebo i nováčci v této profesi budou moci na základě této práce 

koncipovat trénink jednotlivých hráčských specializovaných funkcí, aby se tréninkové 

zatížení co nejvíce podobalo zatížení zápasovému a aby na to byli jejich svěřenci 

připraveni. 

 Zajímavým tématem pro další výzkum zabývající se skokanským zatížením 

volejbalových hráček by mohlo být porovnání vybraných týmů v somatotypech, 

tělesném složení jednotlivých specializacích a jejich vliv na vertikální výskok. 
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