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Abstrakt 

Název:  Analýza rychlosti letu míče u nahrávek vrcholových hráčů volejbalu. 

 

Cíle:  

 Cílem práce je porovnání světových týmů a družstva České volejbalové 

reprezentace z pohledu rychlosti letu míče, četnosti nahrávky do zón IV a II a 

úspěšnosti útoku. 

 

Metody: 

 Analyzovaný soubor tvoří první 4 světové týmy (Brazílie, Itálie, USA a Rusko) 

a tým České volejbalové reprezentace, které jsme mezi sebou porovnali. U každého 

z těchto týmů jsme analyzovali 5 zápasů pro získání potřebných výsledků. Dále v této 

práci najdeme výsledky rychlosti nahrávky u týmů do Top 30 dle žebříčku FIVB, a to 

pouze pro informaci, jak se tyto týmy v rychlosti nahrávky pohybují. K získání 

výsledků byla použita metoda nepřímého pozorování za pomocí programu Dartfish. 

K výpočtu rychlosti jsme potřebovali přesně stanovenou vzdálenost hráčů (nahrávače a 

útočníka), kterou jsme získali na základě vytvořené tabulky a dále čas, který jsme měřili 

právě pomocí programu Dartfish. 

 

Výsledky: 

 Výsledky práce jsou shrnuty do přehledných tabulek, dle jednotlivých částí cíle. 

Komparace týmů na základě rychlosti letu míče je řazena z jednotlivých zón hřiště (na 

základě vytvořené tabulky) do zón IV a II. Zjistili jsme, že rychlost nahrávek 

z jednotlivých zón do zón IV a II se u jednotlivých týmů tolik neliší. Výrazným 

rozdílem byla četnost nahrávky a sní související možnost útoku po rychlé nahrávce. 

Nejvíce úspěšným týmem se stal tým Brazílie.  

 

Klíčová slova: 

 Volejbal, nahrávka, rychlost nahrávky, četnost nahrávky, úspěšnost útoku.  



Abstract 

 

Title:   The analysis of speed of set by top volleyball players. 

 

Objectives: 

 The aim of this work is a comparison between top world teams and a Czech 

national team in a speed of set, frequency of set to the volleyball zone’s IV and II and in 

a success of an attack. 

 

Methods: 

 The observe complex, which we compared is made by four top world volleyball 

teams (Brazil, Italy, USA and Russia) and by a Czech national team. We analyzed five 

matches by each team. In the results we can find out teams up to top 30 by ranking of 

FIVB. As an information source to how they play in speed of set, we used these teams. 

To get results we used indirect watching method by using a program Dartfish. To get 

results of a speed we needed a distance between two players (setter and attacker) which 

we get from the table of zones we created and time we timed by mentioned program.  

 

Results: 

 The results are summarized in a clearly tables. The comparison of a speed set is 

divided from each zone of a court (table of zone which we made) into the volleyball 

zone IV and II. We find out that the speed of set from particular zones into the zone IV 

and II is not varied. The big difference in the results was the frequency of set and its 

opportunity of attack after quick set.  

 

Keywords: 

 Volleyball, set, speed of set, frequency of set, success of atack.  
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1. Úvod 

 Téma diplomové práce jsem si vybral z důvodu dosud neprobádané 

problematiky v mužském volejbale. Rychlost nahrávky, její úspěšnost či četnost je 

tématem mnoha diskuzí mezi trenéry, a právě díky tomu mě toto téma zaujalo. Samotná 

rychlost nahrávky a její úspěšnost je tématem i Českého volejbalového svazu, kde jsem 

spolupracoval s panem Jiřím Zachem. Jak už jsem naznačil v začátku, tímto tématem se 

zatím v mužském volejbale nikdo nezabýval. Jedinou publikovanou prací s tímto 

tématem je diplomová práce od Mgr. Ladislava Bydžovského (2005), který analyzoval 

nahrávku z hlediska letu času míče do zón IV a II v ženském volejbale, ale již se 

nezabýval četností nahrávky ani její úspěšností. Tato diplomová práce nabízí jak 

rychlost nahrávky do jednotlivých zón (IV a II), četnost nahrávek do těchto zón a také 

úspěšnost útoku z těchto zón. Je to tedy ojedinělá práce, která může nabídnout odpovědi 

na určité otázky nebo vytyčit otázky nové.  

 V teoretické části práce popisuji nejen nahrávku, která je hlavním tématem této 

práce, ale i další herní činnosti jednotlivce, které souvisí např. s její úspěšností. Neméně 

důležitým aspektem je i charakteristika vrcholového volejbalu s charakteristikou 

vrcholových hráčů na jednotlivých pozicích. V další části této práce popisuji herní 

výkon obecně i herní výkon zaměřený speciálně na volejbal. Posledním bodem jsou 

metody zabývající se analýzou herních činností, z nichž jsem několik využil v této 

práci. Zejména jsem pracoval s programem Dartfish, díky kterému jsem dospěl 

k výsledkům této práce.  

 Ve výzkumné části na základě analýzy nahrávky pomocí programu Dartfish 

jsem publikoval výsledky rychlosti nahrávky do zón IV a II, četnosti této nahrávky a 

v neposlední řadě úspěšnosti útoku po rychlé nahrávce jednotlivých týmů do Top 30, 

dle žebříčku FIVB. Výše zmíněné bylo i cílem této práce. K získání výsledků jsem 

využil sehnaná data od statistika Českého volejbalového svazu, na jejichž základě jsem 

pomocí metody nepřímého pozorování data analyzoval a uveřejnil. Tato práce by tedy 

měla poukázat na rozdílnost či podobnost rychlosti nahrávky do jednotlivých zón, 

četnost této nahrávky a také úspěšnost útoku u jednotlivých týmů. Můžeme tedy 

porovnat Českou volejbalovou reprezentaci s týmy do Top 30 a zamyslet se nad tím, 

kde jsou naše rezervy, v jakých činnostech či v celkovém pojetí hry bychom se mohli 

zlepšit, abychom se těmto týmům vyrovnali či je dokonce poráželi.   
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2. Charakteristika volejbalu 

 Volejbal je kolektivní, týmovou sportovní hrou dvou soupeřících družstev, které 

se snaží prokázat svou převahu nad soupeřem lepším ovládáním společného předmětu, 

volejbalového míče, v rámci povolených pravidel. Dále volejbal můžeme 

charakterizovat jako hru síťového typu, kde dvě šestičlenná družstva oddělená sítí, 

odbíjejí míč přes síť do soupeřova pole tak, aby nemohl být vrácen.  

 Základní formou sportovních her, tedy i volejbalu je utkání, jehož výsledek je 

rozhodujícím měřítkem výkonu ve sportovní hře. Celkový výkon ve volejbalu je 

limitován dřívějším dosažením předem stanoveného počtu setů a bodů v setu. Samotný 

děj v utkání je pak tvořen herními činnostmi jednotlivce, které v týmové spolupráci 

tvoří herní kombinace. Úseky hry, v nichž vznikají herní situace, jsou tvořeny 

rozehrami, které končí vítězstvím nebo prohrou v setu.  

 Lehnert (2011) popisuje volejbal jako sportovní hru, která má typickou strukturu 

fází, a která jej odlišuje od ostatních sportovních her. Ve volejbalovém utkání 

rozlišujeme obranné a útočné fáze, resp. ty činnosti družstva, které nastávají po podání 

soupeře a ty činnosti, které nastávají po vlastním podání. Jednotlivé fáze utkání jsou 

naplněny řetězci herních situací, které mají tendenci se opakovat a přechází jedna 

v druhou. V průběhu utkání dochází ke střídání krátkodobých vysoko intenzivních 

intervalů zatížení v rozehře a intervalů odpočinku po jejím ukončení. Základním 

úkolem hráčů volejbalu je umístit míč do pole soupeře tak, aby jej nemohl dovoleným 

způsobem zpracovat. Uvedený úkol musí hráči vyřešit výběrem a realizací jednoho 

z možných individuálních nebo týmových způsobů řešení, což klade specifické 

požadavky na hráče jak v oblasti technicko - taktické, kondiční, psychologické, tak i 

v oblasti somatických předpokladů.  

 Z výkonnostního hlediska můžeme volejbal rozlišovat na rekreační, výkonnostní 

a vrcholový. Rekreační formou volejbalu rozumíme nenáročnou pohybovou aktivitu, 

která slouží k pozitivním prožitkům upevňujícím radost z pohybu. Tato forma volejbalu 

se využívá zejména k pobavení či upevnění společenských a přátelských vztahů. 

U výkonnostního volejbalu mluvíme o již organizované formě volejbalu (herní systémy 

a kombinace) jak v rámci tréninkových jednotek, tak v rámci volejbalových utkání. 

Hráči jsou již registrovaní u Českého volejbalového svazu, avšak jejich výkonnost ještě 

neodpovídá vrcholovému volejbalu. Do vrcholového volejbalu můžeme zařadit mužské 

i ženské týmy nejvyšší volejbalové soutěže, ale i některé týmy hrající druhou nejvyšší 
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soutěž v České republice. Tyto týmy fungují na profesionální úrovni s veškerým 

vybavením, zázemím, realizačním týmem, finančním zajištěním, ale i tréninkovými 

metodami aj. 

2.1 Charakteristika vrcholového volejbalu 

 Volejbal je sportovní kolektivní hrou, kde dochází k intervalovému typu zátěže 

se střídáním intenzity zatížení. Výkon trvá od jedné až po dvě a půl hodiny, kdy jeden 

set může trvat od 18 do 30 minut, jedna výměna okolo 5 – 10 sekund a interval 

odpočinku je mezi 20 - 30 sekundami. Intenzita zatížení je střední až sub-maximální, 

kterému odpovídá střídání aerobního a anaerobního krytí energie. Základ herních 

činností jednotlivce tvoří z hlediska motorického rychlé přesuny a dynamický výkon, 

který je podmíněn nadprůměrnou úrovní výbušné síly dolních končetin, ale i končetin 

horních, jejichž pohyb umocňuje výskok a je nezbytný pro účinné útočné činnosti 

jednotlivce. Vedle kondičních schopností jsou vyžadovány vysoké nároky na schopnosti 

koordinační, zejména schopnost reakční, kinesteticko-diferenciační a orientační. 

Vysoká úroveň těchto schopností je nezbytná na pozici libera, jehož úkolem je 

přihrávat, vybírat míče a v neposlední řadě řídit obranu. Nedílnou součástí je i vysoká 

úroveň anticipace a reakční rychlosti, které jsou důležité u činností, jako je blokování, 

vybírání či příjem míčů. Právě zmiňované libero a blokaři by měli být schopni 

předvídat, odkud soupeř zakončí svůj útok.  

 Dalšími faktory ovlivňujícími výkon v tomto sportu jsou faktory somatické, 

především výškové parametry hráče. Zejména na úrovni elitních soutěží jsou somatotyp 

a antropometrické parametry podstatné. Nejvyššími hráči v družstvu bývají blokaři, 

poté smečaři a nahrávači. Kondiční a somatické předpoklady jsou základem k osvojení 

si potřebných dovedností, které jsou specifické pro jednotlivé herní pozice.  

 V současnosti jsou kladeny čím dál větší požadavky na kvalitu a přesnost 

provedení jednotlivých činností hráče, ať již s míčem či bez míče. Provedení mnoha 

volejbalových dovedností je spojeno právě s výskokem, a tudíž by trenéři měli klást 

důraz na jeho optimalizaci, ať už při výskoku na smeč, nebo na blok. Vedle správně 

provedeného výskoku se na kvalitě podání či smeče podílejí i jiné proměnné, jako je 

např. činnost svalů pletence ramenného.  

 Vedle technických faktorů jsou důležité i taktické dovednosti související 

s hráčskými zkušenostmi. Technický základ je důležité vnímat jako prostředek 
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k dosažení zamýšleného taktického záměru. V průběhu hry se střídají obranné a útočné 

herní kombinace, založené na strategii hry daného družstva.  

 Volejbalové utkání svým charakterem, kdy jsou rozehry neustále přerušovány 

pauzami, má vysoké nároky na psychickou připravenost hráče, který musí být schopen 

maximální koncentrace při každé rozehře. Nezbytnou součástí je i schopnost určité 

psychické odolnosti proti tlaku a stresu, který vzniká při utkání. Vliv na psychický stav 

hráčů má i chování a psychický stav jednotlivých spoluhráčů a protihráčů během 

přerušení hry. Z hlediska komunikace jsou největší nároky kladeny na nahrávače, který 

se musí domlouvat se svými spoluhráči na útočných herních kombinacích.  

 

2.1.1 Somatické faktory dle jednotlivých specializací 

 Mezi somatické faktory řadíme výšku a hmotnost těla, délkové rozměry a 

poměry končetin, složení těla a tělesný typ. 

 Výška těla úzce souvisí s tělesnou hmotností, a tudíž zpravidla s rostoucí výškou 

roste i hmotnost těla, a tím i procento tělesného tuku.  Dle Ulbrichové (1980) uvádím 

tabulku, která znázorňuje výšku, hmotnost těla a procento tuku u hráčů a hráček 

volejbalu (tab. 1). Ve složení těla rozlišujeme aktivní a pasivní tělesnou hmotu, 

speciálně pak určujeme množství tělesného tuku. Důležité je kromě podílu aktivní 

tělesné hmoty i složení svalů z hlediska zastoupení jednotlivých typů svalových vláken. 

Pro sportovní výkon volejbalisty je důležitý předpoklad vyššího podílu rychlých 

svalových vláken k pomalým svalovým vláknům. V průměru se odhaduje, že 

volejbalisté mají 55% pomalých a 45% rychlých svalových vláken. Dále je výhodné, 

když hráči mají hlavně delší paže, než je obvyklý populační výběr.  

Tab. 1 Výška, váha a % tuku u hráčů volejbalu 

Volejbal Výška Váha % Tuku 

Muži  196 95-105 10 

Ženy 178 62-80 16 

 

 Následující tabulka (tab. 2) nám vypovídá o poznatcích z dosavadních 

šampionátů, ze které jsou patrné dnešní somatické nároky na hráče jednotlivých 

specializací. 
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Tab. 2  

Specializace Muži Ženy 

Smečař 195 – 205 cm 180 – 190 cm 

Blokař 200 - 210 cm 190 – 195 cm 

Univerzál 200 cm 190 cm 

Nahrávač 185 – 200 cm 172 – 185 cm 

Libero Různé Cca 170 cm 

 

 

Obr. 1 Faktory sportovního výkonu ve volejbale 
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2.1.2 Charakteristika vrcholového hráče 

 V této kapitole se budeme zabývat charakteristikou jednotlivých specializací. 

Popíšeme si, jaké jsou kladeny nároky na hráče z pohledu faktorů tvořících sportovní 

(volejbalový) výkon, jaké volní vlastnosti jsou vhodné pro určitý typ specializace, a 

také zde uvedeme, jaké dovednosti jsou kladeny na jednotlivé typy těchto specializací: 

smečař, blokař, nahrávač, univerzální hráč a libero. 

V systému specializovaných hráčů rozeznáváme tyto hráčské funkce: 

A. Smečař - hlavní úlohou tohoto specialisty je útok, hlavně ze zóny IV, u hráčů 

vyspělých družstev i ze zóny VI, popřípadě ze zóny V. Tento hráč by měl být 

nejvšestrannějším hráčem na hřišti, jelikož by měl umět zvládat všechny hráčské 

činnosti, jako je přihrávka, smeč, blok, podání, v nouzových situacích i nahrávka 

a vybírání.  Důležitým aspektem pro úspěšnost v útoku je explozivní síla horních 

končetin, ale i dolních končetin umožňující vysoký výskok. Vrcholoví smečaři 

dosahují ve výskoku až k 370 cm. Dále pak to je reakční a lokomoční rychlost, 

schopnost koordinace pohybů, orientační schopnost aj. Mezi volní vlastnosti 

těchto hráčů by měly patřit vytrvalost, odpovědnost, sebeovládání, sebekázeň 

apod.  

 

B. Blokař - funkce blokařů je zabránit protivníkovu útoku. Pohybuje se po celé 

délce sítě za pomoci speciálních (blokařských) přesunů. Výchozí postavení 

blokařů je v zóně III, odkud tento hráč také může útočit. Hráči zastávající tuto 

specializaci by měli patřit mezi nejvyšší hráče na hřišti. Nároky kladené na tyto 

hráče jsou jak na reakční rychlost, lokomoční rychlost, tak na vysokou míru 

anticipace, tj. kam bude pravděpodobně vedena protivníkova nahrávka 

zakončená útokem.  

 

C. Nahrávač - hlavní funkcí nahrávače, jak už vyplývá ze samotného názvu, je 

nahrávka na útok. Je tzv. dirigentem hry, kdy určuje, který z jeho potenciálních 

spoluhráčů bude útočit. Měl by tedy umět všechny druhy nahrávek. Výchozí 

postavení tohoto hráče na síti je v zóně II, v poli (při obraně) poté v zóně I. Jeho 

tělesná výška by měla dosahovat kolem 195 cm z obranných důvodů, které plní 

na síti proti hlavním smečařským silám protivníka. Na vysoké úrovni se od 

tohoto hráče vyžadují koordinační schopnosti (reakční rychlost, schopnost 
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orientace v prostoru, kinesteticko-diferenciační schopnost), lokomoční rychlost 

dolních končetin z důvodu rychlého přesunu k míči. Vyžaduje se od něj určitá 

míra volních vlastností, jako je bojovnost, touha po vítězství apod. Dále se od 

něj vyžaduje komunikace s hráči (musí být schopen domluvit se s hráči na 

způsobu hry, a to jak v obraně, tak v útoku).  

 

D. Diagonální hráč (tzv. univerzál) - se objevuje ve hře v systémech pouze 

s jedním nahrávačem. Jeho hlavní úlohou je jak blokování v zóně II, kde se 

nejčastěji vyskytuje, tak i v zóně IV. Další neméně podstatnou úlohou tohoto 

hráče je kvalitní útok. Patří mezi nejvytíženější hráče z pohledu útoku, Buchtel 

(2006) uvádí, že nahrávka k němu směřuje v 70 - 80% případů (12-15 smečí za 

set). Nejčastěji ze všech útočníků je využíván k útoku ze zadních zón hřiště 

(nejčastěji ze zóny I). Tento hráč je důležitý pro družstvo v době, kdy se 

družstvu nedaří, jelikož rozhoduje důležité okamžiky setu nebo utkání a velmi 

záleží na jeho úspěšnosti. Tzn. vyžadují se od něj volní vlastnosti jako je 

vytrvalost, spolehlivost, cílevědomost aj.  

 

E. Libero - nejzajímavější hráčskou specializací je post libera. Libera můžeme 

charakterizovat organizátorem obranné činnosti, což je jeho hlavní naplní. Tento 

hráč by měl umět perfektně přijímat, vybírat míče po útoku od soupeře či 

popřípadě od vlastních spoluhráčů (od bloku). Tato hráčská funkce je nejvíce 

ovlivněna pravidly, kdy libero nesmí útočit, blokovat ani podávat. Vždy je 

hráčem zadní řady. Může tedy střídat jakéhokoliv hráče, který se nachází v zadní 

části hřiště, v době kdy ještě nezačala rozehra. Počet výměn libera s hráči není 

omezen, ale mezi dvěma výměnami musí být uskutečněna dokončená rozehra, 

přičemž nazpět za libera musí jít hráč, který ho předtím vyměnil. Každé 

družstvo má možnost mít v týmu právě dvě libera, přičemž jeden z těchto dvou 

hráčů musí být hrajícím liberem a druhý hráč „funguje“ jako rezervní libero. 

Tento hráč nemůže být kapitánem družstva. Hráč zastávající funkci libera musí 

mít na vysoké úrovni obratnost, koordinační složku, reakční lokomoční rychlost 

a dostatečnou úroveň anticipace. Nesmí být opomíjena ani psychická stránka, 

jelikož tato hráčská funkce je velmi psychicky náročná z důvodu omezení 

daných pravidly a také z důvodu očekávaného neustálého 100 % výkonu po 

celou dobu zápasu, což u žádné jiné hráčské specializace nenajdeme.  
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3. Herní činnosti jednotlivce 

 Mezi herní činnosti jednotlivce ve volejbale řadíme: podání, přihrávku, 

nahrávku, útočný úder, blokování a vybírání. V této kapitole budeme popisovat pouze 

přihrávku, nahrávku a útočný úder, které nejblíže souvisí s tématem této práce.  

3.1 Přihrávka 

3.1.1  Definice přihrávky 

 Na základě teoretických poznatků můžeme přihrávku charakterizovat jako první 

odbití míče (po podání soupeře) směřující k spoluhráčovi (nahrávačovi), který na 

základě kvalitně provedené přihrávky může provést nahrávku či jinou herní činnost 

jednotlivce (útok).  

 Buchtel a kol. (2006) charakterizuje přihrávku jako první odbití míče ve 

vlastním poli, letícího od soupeře a záměrně odehraného na spoluhráče tak, aby mohl 

provést nahrávku nebo jinou herní činnost jednotlivce. S touto definicí se shoduje i 

Zapletalová (2001), která hodnotí přihrávku jako odbití míče letícího od soupeře, 

záměrně usměrněnou některému spoluhráči k síti, aby mohl nahrát či zaútočit. Toto je 

v zásadě prvním odbitím míče. Císař (2005) definuje přihrávku odlišným způsobem. Ve 

své publikaci uvádí samotnou činnost, tedy přihrávání, které popisuje, jako plynulou 

rytmickou činnost celého těla, které se využívá při příjmu podání a zahajuje tak týmový 

útok. Přihrávání charakterizuje tedy jako odbití zakládající protiútok. V neposlední řadě 

se shoduje v definici s Buchtelem a Zapletalovou, kdy říká, že přihrávání znamená 

vhodným odbitím poslat míč ke spoluhráči pro další zpracování, což je obvykle 

nahrávka na útok.  

3.1.2  Technika přihrávky 

 Dle Císaře (2005) předpokladem přesné přihrávky je výborná úroveň koordinace 

oči-nohy a oči-paže, které se podílí na technice přihrávky. Výše zmiňovaní autoři se 

shodují na definici postavení hráče při přihrávce, kterou charakterizují postojem hráče 

ve volejbalovém střehu nízkém (Buchtel a kol., 2006) a středním (Zapletalová, 2001). 

Dále postoj hráče je charakteristický mírně předkloněným trupem, širším stojem 

rozkročným (více jako je šířka ramen), pokrčenými koleny a hmotností těla na přední 

části chodidel. Haník (2004) a Zapletalová (2001) k této charakteristice přidávají 

postavení paží, které by mělo být dle Zapletalové blízko těla nebo by paže měly být 

volně spuštěny před tělem, v případě Haníka je postavení paží na těle nebo v jeho 
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blízkosti. Při odbití míče obouruč spodem (dále jen „oos“) jsou ruce před tělem a 

zároveň je jedna ruka vložená do druhé. Paže jsou v loktech natažené s co nejbližším 

možným postavením předloktí u sebe a dále je oos charakteristické vytažením z ramen. 

Samotná činnost přihrávání (odbití míče) začíná pohybem v kolenou, tedy jejich 

pokrčením a následným natažením, se současným tlumením míče a končící pohybem 

paží proti míči. Čím je rychlost letu míče vyšší, tím je rozsah pohybu paží menší. 

Celková poloha těla a paží je nakonec ovlivněna vzdáleností přihrávajícího hráče od 

sítě.  

 

3.1.3 Rozdělení přihrávky 

 Přihrávku můžeme dle Buchtela (2006) rozlišovat z pohledu technicko - taktické 

stránky na přihrávku: 

A. Podle způsobu odbití 

- Odbití obouruč vrchem 

- Odbití obouruč spodem 

B. Podle herní situace 

- Přihrávka po podání (= příjem) 

- Přihrávka v průběhu rozehry - ať už je to po různých herních činnostech 

jednotlivce provedených soupeřem, při kterých míč přeletěl síť nebo po vlastním 

bloku. 

C. Podle směru letu míče 

- Přihrávka na nahrávače v předních zónách hřiště 

- Přihrávka na vbíhajícího nahrávače ze zadních zón hřiště 

- Přihrávka k útočnému úderu, tzv. na první 
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3.2 Nahrávka 

3.2.1 Definice nahrávky 

 Nahrávka podle Zapletalové (2001) je vždy druhé odbití míče v rámci třech 

pravidly povolených dotyků a vyžaduje schopnost jemně diferencovat sílu odbití, dát jí 

správný směr, výšku a délku letu.  Naopak Císař (2005) jí definuje jako odbití míče po 

přesné dráze odpovídající rychlostí k vybranému hráči (smečaři) tak, aby mohl 

efektivně útočit. Její kvalita a přesnost značně ovlivňuje výkon družstva, tj. jeho 

úspěšnost v útoku. Dle Ejema (2002) nahrávka nejčastěji směřuje rovnoběžně se sítí 

krátkým, dlouhým, nízkým nebo vysokým obloukem a různou rychlostí s cílem zajistit 

výhodné podmínky pro útočný úder.   

3.2.2 Technika nahrávky 

 Technika správného nahrávání vychází z dokonale zvládnuté základní 

dovednosti odbití obouruč vrchem (dále jen „oov“) neboli prsty, které je nejstarší 

základní herní činností jednotlivce ve volejbale. Na definici techniky nahrávky se 

shodují všichni uvedení autoři.  

 Při oov zaujímá hráč tzv. volejbalový střeh, který je charakteristický mírně 

pokrčeným postojem hráče v kolenou, chodidly přibližně na šířku ramen s mírným 

předsunutím jedné nohy vpřed (zpravidla nohy pravé, která je blíže síti), hmotnost těla 

je na přední části chodidel rovnoměrně rozložená na obě nohy, trup je mírně 

předkloněný a hlava vzpřímená. Paže jsou ohnuté v loktech (90°) směřujících od těla. 

Ruce jsou v zápěstí volně sklopené vzad a prsty volně roztažené vytvářející tzv. 

volejbalový košíček (palce obou rukou směřují proti sobě a ukazováčky šikmo vzhůru 

tak, že naznačují otevřený trojúhelník). Před samotným odbitím je důležité, aby se hráč 

dostal pod míč do takového postavení, kterému umožňuje odbít míč před obličejem a 

pokud by nechal letět míč bez odbití, tak by mu dopadl na čelo (téměř na kořen nosu). 

Samotný průběh odbití je charakteristický řetězcem pohybů vycházejících z napínání 

kolen a kyčlí, přes vzpřimování trupu a natahování paží v loktech až k zápěstí. Ke 

kontaktu s míčem dochází dvěma posledními články volně roztažených prstů, kdy se 

nejvíce zapojují první tři prsty, prsteníčky a malíčky obepínají míč z boku a regulují 

směr odbití. Pohyb zápěstí vpřed určuje křivku letu míče. Odbití je poté hráčem 

dokončeno zvýšením těžiště a vytrčením rukou nad úroveň hlavy.  

  



20 

 

3.2.3 Rozdělení nahrávky 

 Nahrávku můžeme rozdělit na několik druhů. Všichni výše zmiňovaní autoři se 

na členění nahrávky shodují, avšak Buchtel (2011) se tohoto rozdělení zhostil 

nejpřehledněji, dle několika následujících hledisek: 

 Podle způsobu odbití 

- Nahrávka odbitím obouruč vrchem 

- Nahrávka odbitím jednoruč vrchem 

- Nahrávka odbitím obouruč spodem 

 Podle polohy těla 

- Nahrávka ze země  

- Nahrávka ve výskoku  

- Nahrávka v pádu 

 Podle činnosti, která přechází 

- Nahrávka na místě 

- Nahrávka po pohybu 

- Nahrávka v průběhu pohybu 

 Podle směru letu míče 

- Nahrávka před sebe  

- Nahrávka za sebe 

 Podle délky, výšky, křivky a rychlosti letu míče 

- Nahrávka dlouhá vysoká - tzv. normál 

- Nahrávka polovysoká - tzv. půlka 

- Nahrávka rychlá - tzv. rychlík  

- Nahrávka rychlejší stoupavá dlouhá - tzv. dlouhá střelba  

- Nahrávka rychlejší kratší stoupavá - tzv. krátká střelba  

- Nahrávka rychlejší směrem od sítě - tzv. tandemová (z doskoku), ve 

volejbalovém žargonu používaná taktéž i jako pipe. 

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

- Nahrávka rovnoběžně se sítí 

- Nahrávka od sítě na hráče přední řady  

- Nahrávka od sítě na hráče zadní řady (tzv. pipe)  

- Nahrávka ze zadních zón hřiště k síti - tzv. nahrávka z pole  
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 Podle toho, který hráč nahrávku provádí  

- Nahrávač, který má výchozí postavení v předních zónách hřiště (II, III, IV) 

- Nahrávač, který vbíhá k síti z výchozího postavení ze zadních zón hřiště (I, 

VI, V)  

- Kterýkoliv jiný hráč, většinou ze zadní části hřiště či z jiné části při špatném 

příjmu.  

 Podrobněji si popíšeme nahrávku odbitím obouruč vrchem, odbití obouruč 

vrchem ve výskoku, nahrávku za sebe a v neposlední řadě si popíšeme i nahrávku 

rychlou, polovysokou a vysokou. Všechny tyto zmiňované nahrávky korespondují 

s tématem této práce, a proto se jim budeme podrobněji věnovat.  

 

3.2.4 Nahrávka ve výskoku 

 Nahrávka ve výskoku je technicky podobná jako nahrávka ze země. Jediným 

rozdílem patrným už z názvu je, že odbití míče probíhá v kulminačním bodě výskoku 

hráče. Nahrávka obouruč vrchem ve výskoku se objevuje u vyspělých nahrávačů 

s cílem zrychlit útočnou kombinaci, utajit místo směřování nahrávky a upoutat 

pozornost blokaře soupeře, která by měla znemožnit sestavit obranu soupeři proti 

tomuto útoku. Nahrávka ve výskoku má tedy jiné časové charakteristiky (zkracuje se 

dráha i doba letu míče k úderu), než u nahrávky bez výskoku.   

U nahrávky ve výskoku rozlišujeme dva způsoby odrazu: 

A. Odraz jednonož - Je charakteristický nestabilní polohou a odrazem z pravé či 

levé nohy, v situacích, kdy se nelze odrazit obounož.  

B. Odraz obounož - Tato poloha je charakteristická dvojí oporou (stabilní 

polohou). Důležitým aspektem je, aby bylo tělo pod míčem. Nahrávač odbíjí 

míč v nejvyšším bodě výskoku, ne když padá, jelikož by ztratil částečně 

kontrolu nad míčem.  
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3.2.5 Nahrávka za sebe  

 Jelikož jsme se detailně věnovali technice nahrávky v bodě 3.2.2, která koreluje 

s odbitím obouruč vrchem před sebe, tak nyní už budeme věnovat pozornost pouze 

náhře odbitím obouruč vrchem za sebe.  

 K náhře odbití obouruč vrchem za sebe, neboli vzad, přistupujeme až po 

zvládnutí odbití obouruč vrchem vpřed. Postoj a zachycení přilétajícího míče je pro obě 

odbití stejná. Rozdíl mezi odbitími můžeme najít v tom, že u odbití obouruč vrchem 

vzad se hráč musí dostat tělem pod míč a v okamžiku kontaktu s míčem zvrátí zápěstí 

výrazně vzad a zároveň hráč protlačuje boky vpřed, čímž dosáhne mírného zaklonění 

trupu. Pohyb paží je mírně vzhůru a šikmo vzad. Dále při odbití vzad je důležitá práce 

palců, které vytočením dozadu ovlivňují směr letu míče. Specialisté nahrávači 

u vrcholového volejbalu se však snaží minimalizovat pohyb paží a záklon trupu, aby do 

poslední chvíle soupeř nevěděl, kam bude nahrávka směřovat, což je velmi důležité pro 

úspěšnost útočných kombinací. Utajení směru nahrávky vyžaduje technickou vyspělost 

v provedení této činnosti na daného hráče.  
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3.2.6 Vysoká nahrávka 

 Vysoká nahrávka neboli „normál“ je charakteristická nejdelší dobou letu míče 

ve směru od nahrávače k smečaři. Tuto nahrávku můžeme pospat hned z několika 

hledisek. Z hlediska průběhu rychlosti letu míče můžeme nahrávku popsat jako 

zrychlení, zpomalování, zrychlení. Dále pak z hlediska dráhy letu míče jako stoupání, 

stagnace, klesání, kde stoupání a klesání je výraznější oproti nahrávce polovysoké a 

vystřelené. Vertikální rozptyl je v rozmezí tří až osmi metrů (počítáno od výšky, kde 

hráč odbije míč). Křivka dráhy letu u vysoké nahrávky poskytuje útočícímu hráči 

výhodu, kterou je čas. Hráč má čas na odstoupení a na maximální rozběh. Další 

výhodou je možnost zasáhnutí míče v maximální možné výšce, kterou je schopen 

dosáhnout. Nevýhodou této nahrávky je křivka letu míče, která neumožňuje hráči 

zasáhnout míč v kterékoliv horizontální rovině (pouze v jednom bodě), viz obr. 1. 

Druhou nevýhodou je rychlost míče, která se díky gravitačnímu zrychlení zvětšuje od 

přechodu míče z téměř klidové polohy do pádu (vyšší nahrávka znamená vyšší pádovou 

rychlost v momentu úderu), což klade vysoké nároky na načasování rozběhu a odrazu 

hráče, který by měl pro úspěch v útoku zasáhnout míč v co nejvyšším možném bodě. 

Posledním neméně důležitým aspektem vysoké nahrávky je její dráha letu. Vysoká 

nahrávka musí být vždy taková, aby míč dopadl před postranní čáru, a to z toho důvodu, 

aby měl útočník možnost útočit jak diagonálně, tak po lajně.  

Obr. 2 Vysoká nahrávka 
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3.2.7 Polovysoká nahrávka 

 U všech zmiňovaných typů je žádoucí, aby byla nahrávka prováděna z výskoku, 

tudíž i u nahrávky polovysoké a rychlé. Pro provedení kvalitní nahrávky je u obou typů 

důležitá činnost předloktí a zápěstí. Charakteristickým znakem polovysoké nahrávky je, 

že nahrávka je realizována v menší výšce než je výška útoku a její průběh letu má proto 

charakter mírného stoupání – stagnace - mírné klesání. Využívá se u týmů, které nemají 

natrénovanou hru po rychlé nahrávce nebo nemají dostatečnou kvalitu, aby hráli rychlý 

styl hry. 

  

Obr. 3 Polovysoká nahrávka 

 

  



25 

 

3.2.8 Rychlá nahrávka 

 Při provedení rychlé - vystřelené nahrávky je důležitá činnost zápěstí 

s minimální podporou pohybu v loktech, což umožňuje stabilizovat let nahrávky a tím 

umožňuje útočníkovi kontrolu nad míčem v momentu úderu. Důležitým aspektem 

u rychlé nahrávky je udržet konstantní křivku a rychlost nahrávky. Vystřelená nahrávka 

významně nestoupá ani neklesá. Nahrávka by měla být realizována ve výšce útoku a 

charakter jejího letu za této situace by měl mít průběh stagnace – stagnace - mírné 

klesání.  Rychlost vystřelené nahrávky musí být taková, aby gravitační síla působící na 

míč neovlivnila křivku letu po dobu, kdy je míč uvnitř antének. Pozitiva této nahrávky 

jsou možnost zasáhnutí míče smečařem v jakémkoliv bodě „smečařského okna“ (viz tři 

znázorněné míče na obr. 3). Tzn., že smečař si může zvolit útok do lajny, diagonály či 

mezery v bloku. Dalším pozitivem je „rozhození“ soupeřovy obrany, tzn., soupeř 

nestihne postavit kompaktní dvojblok či obranu v poli. Negativa rychlé nahrávky je její 

obtížnost a s tím související požadavky jak na nahrávače, útočníka, tak na celý tým.  

 

Obr. 4 Rychlá nahrávka 
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3.3 Útočný úder 

3.3.1 Definice útočného úderu 

 Útočný úder neboli odbití míče jednoruč vrchem je odbití míče do pole soupeře, 

hrané v maximálním výskoku, s cílem získat bod pro své družstvo. Útočný úder je 

velmi často třetím úderem, avšak může být druhým, ale i prvním úderem končícím 

rozehru. Císař (2005) ho dále hodnotí jako určitou tvořivost souhry nahrávače 

s útočícím hráčem a zároveň souboj útočníka s blokem popřípadě s obranou soupeře. 

Nejčastější a nejefektivnější formou útočného úderu je smeč. Z pohledu smečujícího 

hráče se tato činnost skládá z několika na sebe navazujících částí, jako je pohyb těla a 

paží ve vztahu k míči.  

 

3.3.2 Technika útočného úderu 

 Pohybová struktura útočného úderu se dle Haníka (2004) rozděluje do pěti 

pohybových fází: 

1. Rozběh 

2. Odraz  

3. Let 

4. Úder 

5. Doskok 

 

1. Rozběh 

 Je přípravnou částí smeče přivádějící smečujícího do postavení, kde by se měl 

odrazit. Rozběh je zpravidla přímočarým pohybem, který je prováděn zhruba ve 

vzdálenosti dvou až čtyř metrů od sítě. Nejčastěji ho provádíme pomocí tří nebo dvou 

rychlých kroků. Prvním krokem je tzv. krok orientační neboli směřující, kterým 

upravujeme celkový rozběh k míči dle nahrávky. Druhým krokem je tzv. krok brzdící. 

Měl by být ze všech tří kroků nejdynamičtější a též zrychlovat pohyb vpřed. Poslední 

krok je nejdelší, pomocí kterého se hráč dostává do pozice, kdy dochází k přeměně 

horizontální rychlosti rozběhu na vertikální rychlost odrazu. Časování začátku rozběhu 

je dle druhu nahrávky. Kroky rozběhu by měly být plynulé a v určitém rytmu. Neméně 

podstatnou činností je práce paží, které směřují vpřed v průběhu prvního kroku. Při 
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druhém neboli brzdícím kroku dochází k pohybu paží vzad a současně dochází 

k naklonění trupu vpřed. Paže švihají vzad přirozeně a vyrovnávají pohyb nohou a trupu 

vpřed. S třetím krokem dochází k opětovnému pohybu paží vpřed a k vzpřímení trupu.  

 

 

2. Odraz 

 Odraz je následujícím pohybem ihned po dokončení dokroku neboli po 

dokončení třetího závěrečného smečařského kroku. Do této fáze jsou zapojeny kloubní 

síly kotníků, kolen, kyčlí a ramen. Základem pro odraz je dotyk chodidel s podložkou 

v pořadí pata - špička. Zároveň se špičky obou nohou natáčejí k ose pohybu a podílí se 

tak částečně ještě na brždění pohybu. Další důležitou částí je švih paží vpřed a jeho 

synchronizace s odrazem, což nám umožní výbušnější odraz z nohou vzhůru.  

 

 

3. Let 

 Let má po odraze charakter rovnoměrně zpomaleného pohybu. V první fázi letu 

dochází k pohybu paží, které směřují podél těla vzhůru, skoro až do vzpažení. 

V kulminačním bodě je trup zakloněný, dolní končetiny jsou pokrčené vzad.  Tato 

poloha se ve volejbalové terminologii také nazývá polohou smečařského luku, jelikož 

vytváří optimální podmínky pro úder. V konečné fázi letu jsou následnými pohyby 

prudké předklonění trupu, postupné napínání švihové paže v lokti, u které dochází i 

k mírnému předpažení. Císař (2005) k práci paží ještě doplňuje: „V okamžiku, kdy se 

paže dostanou nad úroveň ramen, začne se pravá ruka ohýbat v lokti, loket je tažen vzad 

tak daleko, že i pravé rameno se posune vzad a hráčův trup se natočí (otevírá se) 

k přilétajícímu míči. Při nápřahu pravé ruky je její loket stále udržován nad úrovní 

ramene. Předloktí pravé ruky je téměř vodorovné, ruka je v zápěstí uvolněná a dlaň 

směřuje dolů. Paže, která neprovádí úder, pokračuje během nápřahu pravé paže 

v pohybu vzhůru a tím udržuje čelní orientaci těla ve směru vedení útoku.“ 
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4. Úder 

 Samotný úder se uskutečňuje v nejvyšším bodě dosahu ruky před tělem tak, aby 

hráč zapojil do úderu nejen paži, ale i celé tělo, což má rozhodující význam pro 

dynamiku úderu. Úder do míče můžeme uskutečnit za pomocí několika úderů, a to jsou: 

 Smeč 

 Drajv 

 Lob 

 Zkrácený úder (tzv. roláda) 

 Ulívka s otevřenou dlaní 

 Vytlučení bloku 

 Vyhození míče o blok 

 Úder do míče je prováděn rychlým švihem paže, otevřenou rukou s prsty mírně 

roztáhnutými. Míč zasahujeme zezadu shora s rozprostřenými prsty okolo míče. Ruka je 

zpevněná a maximální zapojení zápěstí umožní předat míči co největší hybnost a 

konečný směr. Rozhodující činnost pro úder do míče má předloktí a zápěstí.  

 

 

5. Doskok 

 Poslední fází útočného úderu je doskok (= dopad), který by měl být na obě nohy 

a zároveň měkký a tlumený. Dopad je veden od špiček přes plochy chodidel na paty se 

současným ohnutím v kolenou do podřepu, čímž se ztlumí pohybová energie pádu těla. 

Císař uvádí hned dva důležité důvody, proč je důležité neopomíjet pozornost této 

činnosti. Jako první uvádí důvod herní, kdy říká, že hráč musí dopadnout do 

vyváženého postoje, z kterého může plynule navázat na následující činnost. Druhým 

důvodem je zdravotní hledisko, o kterém uvádí, že každý dopad vyvolává nárazy 

v kloubech dolních končetin a páteře. Dochází tedy k určitému opotřebení kloubů, a 

tudíž bychom se měli snažit o co největší tlumení dopadu, které bylo popsáno výše.  
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4. Herní kombinace a herní systémy ve volejbale 

 Herní kombinace a herní systémy zaujímají ve volejbale velmi důležité místo, a 

to jak v oblasti technicko – taktické, tak ve vzájemné spolupráci hráčů, kteří realizují 

tento záměr v utkání.  

4.1 Herní kombinace 

 Dle Hančíka (1983) pod pojmem herní kombinace rozumíme součinnost 

vícerých hráčů v družstvu, jejichž cílem je splnění úloh jak v útoku, tak v obraně. Tyto 

úlohy můžeme rozdělit na: 

 Útočné 

 Útočně-obranné 

 Obranné 

 Buchtel ve své publikaci (2011) spíše uvádí podmínky pro úspěšné realizovaní 

herních kombinací. Mezi tyto podmínky řadí dokonale zvládnutou úroveň technicko- 

taktické stránky herních činností jednotlivce, dostatečnou kondiční úroveň ve vzájemné 

souvislosti s komplexem pohybových schopností a v neposlední řadě uvádí velkou 

psychickou odolnost proti stresové zátěži.  

Dále ve své publikaci z roku 2006 uvádí trochu jiné členění, avšak v celkovém důsledku 

se s Hančíkem shodují, kdy Buchtel rozděluje útočné herní kombinace (dále jen „hk“) 

takto: 

 HK plnící převážně úkoly útoku 

 HK plnící úkoly obrany a útoku 

 HK plnící převážně úkoly obrany 

Naopak v publikaci z roku 2011 Buchtel rozděluje kombinace již trochu jinak a to na: 

 Útočné kombinace 

 Přípravné kombinace 

 Obranné kombinace 
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4.1.1 Útočné herní kombinace 

 Hančík (1983) charakterizuje útočné herní kombinace jako součinnost dvou 

anebo více hráčů, kteří řeší útočnou herní situaci ve stejném prostoru a čase a dělí je na 

kombinace: 

A. Se stabilním nahrávačem 

Jednoduchá útočná hk založená na možnosti útoku jen se dvěma útočníky. Je 

charakteristická postavením nahrávače v zónách II, III anebo IV (nejčastěji 

s hráčem v zóně II). Její nevýhodou je malá překvapivost (utajení nahrávky). 

Tato kombinace se nejvíce uplatňuje v systémech „každý střední nahrává“ a také 

v systému „s třemi nahrávači“. 

B. S přebíhajícím nahrávačem 

Kombinace založená na výměně míst nahrávače se smečařem (u sítě). 

Přemístění nahrávače může být jak do zóny III, tak i do zóny II s cílem 

výhodnějšího postavení smečaře na útok. Výhodou tedy je specializace smečaře 

v určité zóně. Nevýhodou je útok pouze dvěma útočníky.  

C. S nabíhajícím nahrávačem 

Tato kombinace je základem současné moderní hry ve volejbale, jelikož mohou 

útočit všichni přední hráči. Je založená na principu naběhnutí nahrávače ze 

zadních zón k síti, kdy nejčastěji nahrávač nabíhá do zón II a III. Důležitým 

bodem pro tuto útočnou kombinaci je přesná přihrávka na nahrávače.  

D. Po přihrávce na útok 

Hančík popisuje tuto kombinaci jako schopnost družstva uskutečnit vlastní 

protiútok. Kombinace se nejvíce uplatňuje po lehkých míčích od soupeře, 

kterému byla znemožněna možnost na útok.   

E. Po nahrávce z pole 

Charakteristickým znakem u této kombinace je nahrávka ze zadních částí pole i 

mimo něj, z důvodu buď nepřesného příjmu anebo nepřesně zpracovaném míči 

při obraně v poli. Podle vzniklé situace pak nahrávka letí do zóny II anebo IV. 

F. Se základním smečem 

Kombinace se základním smečem je typická pro počáteční nácvik útočných 

herních kombinací a pro hru méně vyspělých družstev. Tuto kombinaci můžeme 

využívat po nahrávce se stabilním, přebíhajícím anebo nabíhajícím nahrávačem 
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jak po přihrávce na útok, tak po nahrávce z pole. Tato kombinace je tedy 

charakteristická vysokou a dlouhou nahrávkou směřující do zóny útočníka.  

G. Se speciálním smečem (na signál) 

Základní podstatou této kombinace je spolupráce nahrávače s dvěma nebo více 

útočníky, se kterými je nahrávač domluven. 

Zatímco Zapletalová rozděluje organizaci útočných kombinací pouze na kombinace: 

 Se stabilním nahrávačem - v zónách III a II 

 S přebíhajícím nahrávačem - ze zóny IV do zóny II nebo III 

 S nabíhajícím nahrávačem - ze zóny I, VI anebo V. 

Buchtel (2006) naopak kombinace plnící převážně úkoly útoku, rozděluje na 

kombinace: 

 Herní kombinace bez signálu, které dále rozděluje na: 

- Kombinace s nahrávačem u sítě 

- Kombinace s vbíhajícím nahrávačem 

- Kombinace po nahrávce z pole  

- Kombinace po přihrávce 

 Herní kombinace na signál, které charakterizuje spoluprací nahrávače s jedním 

či více hráči na předem domluvený signál (nahrávku). 

- Signály v tomto případě rozděluje na jednoduché a složité, kdy jednoduché 

signály popisuje jako signály, kdy s nahrávačem spolupracuje pouze jeden 

hráč a složité signály, kdy s nahrávačem spolupracuje jeden až pět hráčů.  

Naopak v publikaci z roku 2011 Buchtel rozděluje útočné kombinace na: 

 Normální útočné kombinace - popisuje jako kombinace, které se vyskytují ve 

volejbale jen jako nouzové řešení herních situací, které jsou způsobeny špatným 

příjmem či vybíráním.  

 Rychlé útočné kombinace - jsou charakteristické přesným příjmem (nejčastěji 

do výskoku nahrávače), po kterém téměř vždy následuje rychlá nahrávka. Tato 

kombinace je vždy zakončena útočným úderem, vedeným proti nepřipravené 

obraně soupeře na síti (ať už se jedná o jednoblok či nekompaktní dvojblok 

apod.). 

  



32 

 

4.1.2  Útočně-obranné herní kombinace 

 Cílem útočně obranných herních kombinací je okamžité uskutečnění protiútoku 

po soupeřově útoku anebo vědomé zabránění přímého útoku soupeře a to tak, aby 

družstvo mohlo založit vlastní protiútok. Mezi tyto obranné kombinace řadí Hančík 

(1983) blokování, které rozeznává v alternativách dvojbloku a trojbloku.  

 Dvojblok - patří mezi útočně obrannou kombinaci u sítě, která je založená na 

součinnosti dvou hráčů, z nichž jeden je krajní a druhý středový hráč. 

 Trojblok - je založený na součinnosti tří hráčů přední řady, kteří se snaží účinně 

zabránit útoku soupeře. 

 Buchtel (2006) u kombinací plnící úkoly obrany a útoku se shoduje s Hančíkem 

(1983), že tato skupina má za úkol vytvořit podmínky tak, aby se eliminovala úspěšnost 

soupeřova útoku a zároveň, aby vytvořila optimální podmínky pro založení úspěšného 

protiútoku. Buchtel (2006) i Zapletalová (2001) naopak od Hančíka (1983) v této části 

svých publikaci nepopisují blokování, ale věnují se spíše postavením a rozmístěním 

hráčům pro přesný příjem podání. Jednotlivé rozmístění počtu hráčů v poli na příjem a 

počtu hráčů, kteří se příjmu neúčastní, je závislé na druhu kombinace. 

Buchtel se shoduje se Zapletalovou na rozdělení postavení hráčů vůči podání a to takto: 

- Postavení 5-1 – toto postavení je charakteristické pěti přijímajícími hráči a 

jedním nahrávačem. 

- Postavení 4-2 – postavení 4-2 je charakteristické čtyřmi přijímajícími hráči, 

jedním nahrávačem a hráčem u sítě, který nepřijímá. V tomto postavení 

může být nahrávač hráčem přední řady tedy v zónách II, III i IV, ale i zadní 

řady, tedy vbíhající ze zón I, VI či V.  

- Postavení 3-3 – varianta tohoto postavení je už charakteristická pro 

vrcholová družstva, která mají v týmu tzv. specialistu na příjem (tzv. libero), 

kdy tedy trojici přijímajících hráčů tvoří libero a dva další hráči většinou též 

specialisti smečaři.  

- Postavení 2-4 – tento druh postavení se využívá velmi zřídka, opět pouze 

u vrcholových družstev s liberem v týmu. Dvojici přihrávajících tvoří právě 

libero a příslušný smečař. Toto postavení se využívá hlavně z důvodu 

dohodnuté kombinace smečujícího smečaře s nahrávačem.  
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4.1.3  Obranné herní kombinace 

 Všichni tři výše zmiňovaní se shodují na základním principu obranných 

kombinací, jehož účelem je zabránění útoku soupeře, ať už za pomoci bloku na síti či 

ostatních hráčů v poli. Avšak Hančík (1983) se ani s Buchtelem (2006) ani se 

Zapletalovou (2001) neshoduje na členění obranných herních kombinací.  

Hančík mezi obranné herní kombinace řadí: 

- Zaujetí vyčkávacího postavení 

- Postavení při podání soupeře 

- Postavení proti útoku soupeře při obraně v poli 

- Postavení při vykrývání vlastního útoku. 

 Buchtel i Zapletalová popisují ve svých publikacích počet hráčů na bloku, za 

blokem a v poli. To, co Buchtel a Zapletalová popisují v útočně obranných herních 

kombinacích, to popisuje Hančík v obranných herních situacích a naopak. V celkovém 

teoretickém důsledku a poznatcích v teorii volejbalu není důležité, zdali jednotlivé části 

jsou v útočně obranných či v pouze v obranných herních kombinacích, ale zdali k nim 

vůbec samotní autoři ve svých publikacích přistupují.  

Buchtel i Zapletalová se tedy shodují na členění obranných herních kombinací, které 

popisují takto: 

 Kombinace bez bloku - nejčastěji k této kombinaci dochází po chybě soupeře 

v mezihře a tudíž dochází k nouzovému odbití, většinou ze zadní části hřiště. 

Vyspělá družstva využívají této kombinace i tehdy, kdy je útok veden ve větší 

vzdálenosti od sítě a blok by byl spíše překážkou v kvalitním zpracování míče 

na protiútok. 

 Kombinace s jednoblokem - kombinace s jednoblokem není standardní situací, 

využívá se výhradně jako nouzové řešení herní situace a nastává tehdy, když 

družstvo nestačilo seskupit dvojblok díky kvalitní hře soupeře. 

 Kombinace s dvojblokem - je standardní obranou kombinací ve všech 

věkových kategoriích, využívá se hlavně v krajních zónách II a IV, méně často 

pak i v zóně III. Kombinace s dvojblokem můžeme dále rozdělit na:  

a) kombinaci s jedním stabilním hráčem vykrývajícím prostor za blokem;  

b) kombinaci bez stabilního vykrývání prostoru za blokem.  
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 Kombinace s trojblokem - se ve hře objevuje méně než předchozí dvě 

kombinace. Objevuje se povětšinou u družstev vrcholové úrovně. Realizace této 

kombinace je hlavně v zónách II a IV, ale i v zóně III.  

 

Vykrývání vlastního útočníka 

 Vykrývání vlastního útočníka taktéž patří mezi obranné herní kombinace v týmu 

realizovaném útoku či protiútoku. Vykrývání vlastního útočníka můžeme chápat jako 

krytí prostoru, do kterého se může odrazit míč po úspěšném bloku soupeřova týmu a 

zabránění tomuto míči dopadu na zem. Prostor pro bránění (krytí) dopadu míče na zem 

je vždy v okolí útočícího hráče a měl by se na něm podílet celý tým.  

 Buchtel v publikaci z roku 2006 rozděluje počet hráčů vykrývajících prostor pod 

smečařem na vykrývání dvěma, třemi a čtyřmi hráči. Hančík naopak tvrdí, že vykrytí 

prostoru by měl obstarat zadní krajní nahrávač a neútočící hráč, což je dle mého názoru 

velmi malý počet hráčů pro úspěšnost vykrytí vlastního smečaře. Zapletalová a Buchtel 

(2011) už potvrzují mojí tezi, že na vykrytí vlastního útočníka by se měl podílet celý 

tým a rozdělují vykrývající hráče na hráče blízko smečaře (nahrávač, blokař a libero) a 

na hráče v zadní části hřiště (smečař a univerzál), kteří se na vykrývání podílejí nebo by 

se měli podílet.   
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4.2 Herní systémy 

 Herní systémy jsou dle Hančíka (1983) organizací činností, při kterých se 

jednotlivým hráčům a celému družstvu přidělují úlohy v útoku a obraně. Dle 

Zapletalové je to buď spontánní či cílevědomá organizace hry, určená funkcemi a 

rozestavením hráčů a realizací herních kombinací. Buchtel (2011) nabízí nejlepší 

definici herních systémů, které charakterizuje jako organizaci individuálních a 

skupinových herních činností zaměřenou na plnění úkolů útoku nebo obrany v průběhu 

utkání.  

Všichni tři výše uvedení autoři se shodují na členění herních systémů na: 

 Systém bez specializovaných hráčů 

 Systém se specializovanými hráči 

 Hančík (1983) uvádí ještě jedno rozdělení, kdy herní systémy prvně rozděluje na 

útočné a obranné systémy a poté je teprve rozděluje na systémy, viz výše uvedené. Dále 

uvádí, že systém hry bez specializace hráčů je typický hlavně pro počáteční nácvik, 

u méně vyspělých družstev, na čemž se shodují všichni autoři. Hlavní část ale věnuje 

systému se specializovanými hráči, který je charakteristický pro současný volejbal.  

4.2.1 Systém bez specializovaných hráčů 

 Zapletalová (2001) a Buchtel (2006) řadí mezi systémy bez specializovaných 

hráčů: „Systém každý hráč v zóně III nahrávačem“, kdy každý přední hráč, který se 

dostane do zóny III, se automaticky stává nahrávačem a plní jeho funkce. Zapletalová 

ještě doplňuje systém bez specializace hráčů o systém: „Každý přední hráč v zóně II 

nahrávačem“, kdy systém funguje na stejném principu jako předchozí systém, tedy když 

se hráč při točení dostane do zóny II, tak se automaticky stává nahrávačem.  

4.2.2 Systém se specializovanými hráči 

 V členění tohoto systému se autoři nepatrně liší, kdy Zapletalová a Hančík 

rozdělují systém se specializovanými hráči na systém: 

 S jedním nahrávačem (systém 5:1) 

 S dvěma nahrávači (systém 4:2) 

 S třemi nahrávači (systém dvojic) 

 Hančík doplňuje tento systém ještě o: „Systém každý středním nahrávačem“, 

který Zapletalová a Buchtel popisovali v systému bez specializovaných hráčů. Buchtel 
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naopak rozděluje systém se specializovanými hráči pouze na první dva výše uvedené 

systémy. 
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5. Charakteristika herního výkonu ve volejbale  

5.1 Teoretické poznatky o herním výkonu 

 Výkon ve sportovní hře jako je volejbal, ale i ve sportovních hrách celkově, je 

charakteristický nestandardními podmínkami v utkání (dáno především měnícím se 

odporem soupeře), velkým počtem pohybových dovedností, složitými pohybovými 

strukturami, variabilitou a tvůrčí kombinací herního jednání apod.  

 Táborský (1979) definuje herní výkon jako specifický případ sportovního 

výkonu v oblasti sportovních her. V roce 2007 ten samý autor doplňuje tuto 

charakteristiku o realizovanou činnost hráče (skupiny hráčů) v ději utkání, 

poměřovanou stupněm splnění herních úkolů. Herní výkon rozděluje dle potřeby na: 

A. Herní výkon jednotlivce (individuální) 

B. Herní výkon družstva (týmový) 

 Týmový herní výkon popisuje jako strukturovaný celek svých částí neboli celek 

individuálních herních výkonů. K tomu dodává, že je podmíněn nejen kvantitou a 

kvalitou individuálních herních výkonů, ale zároveň i jejich vzájemnými vztahy.  

 Dovalil (2009) popisuje, že sportovní výkon se realizuje ve specifických 

pohybových činnostech, jejichž obsahem je řešení úkolů, které jsou vymezeny pravidly 

příslušného sportu a v nichž sportovec usiluje o maximální uplatnění výkonových 

předpokladů. Dále popisuje, že sportovní výkon je založen na postupném dlouhodobém 

formování, na kterém se podílí vrozené dispozice, podmínky životního prostředí, 

jedincovi schopnosti (vlohy, nadání či talent), na které navazuje sportovní trénink, jehož 

součástí je trénovanost. Dobrý (1988) specifikuje herní výkon jako výkon, který se 

formuje v tréninkovém procesu, který vzniká součinností trenéra a hráče. Jinak řečeno, 

trenérova činnost je příčinou změn hráčů a ty jsou příčinami změn herního výkonu. 

Cílem dle Dobrého je, aby se zvyšovala úroveň trénovanosti sportovce, která se stává 

základem sportovního výkonu.  

 Výkon je charakteristický dokonalou koordinací provedení, jehož základem je 

komplexní integrovaný projev mnoha tělesných a psychických funkcí člověka, 

podpořený maximální výkonovou motivací.  
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Sportovní výkon je uskutečňován sportovní činností a v množině proměnných, které 

výkon ovlivňují, rozlišujeme: 

 Faktory somatické 

 Faktory kondiční 

 Faktory techniky 

 Faktory taktiky 

 Faktory psychické 
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5.2 Herní výkon ve volejbale 

 Buchtel (2009) popisuje herní výkon v utkání volejbalu jako kvalitu a kvantitu 

realizovaného jednání v průběhu utkání nebo jeho části (setu). Dále uvádí, že právě 

z těchto dvou stránek (kvality a kvantity) je třeba charakterizovat herní výkon 

volejbalisty a volejbalového družstva. Tvrdí, že tyto dvě stránky výkonu spolu souvisejí 

a také, že s velkou pravděpodobností vhodně výkon charakterizují. Individuální výkon 

jedince charakterizuje biologickými, motorickými, psychickými a sociálními indikátory, 

které výrazně ovlivňují jeho úroveň. Herní výkon rozděluje taktéž jako Táborský na 

individuální a týmový herní výkon. 

 

5.2.1 Kvantitativní ukazatele herního výkonu 

Mezi kvantitativní ukazatele herního výkonu Buchtel (2009) řadí: 

a. Dobu trvání setu nebo utkání (tzv. hrubý čas) 

b. Čistý čas setu (doba, po kterou probíhá hra) 

c. Podíl hrubého času k čistému času v setu (čím vyšší hodnotu má výsledné číslo, 

tím větší je v setu intenzita zatížení)  

d. Dobu, po kterou je hráč na hřišti  

e. Počet metrů (úseků), které hráč uběhl na hřišti - zjišťujeme počet úseků v délce 

3m, 5m, a více než 5m  

f. Počet provedených HČJ celkem nebo každé zvlášť 

g. Počet HČJ, kterými hráč získal pro družstvo bod - tzv. finálních či koncových 

(nejčastěji to jsou podání, útočný úder a blok)  

h. Počet HČJ, kterými hráč obvykle bod nezíská, ale zabrání dopadu míče na zem 

(vybírání) 

i. Počet všech chybně provedených HČJ, které znamenají bod pro soupeře 

j. Počet chybně provedených finálních HČJ  

k. Počet úspěšných vybírání 

l. Počet neúspěšných vybírání 

m. Počet výskoků při všech HČJ.  
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5.2.2 Kvalitativní ukazatele herního výkonu 

 Kvalitativní stránka výkonu ve volejbalovém utkání je cílem statistických analýz 

hry, které přináší řadu informací jak o vlastním družstvu, tak o družstvu soupeře. 

Informace poté slouží k posouzení herního výkonu jednotlivých hráčů i celého družstva. 

Dále ji můžeme využít pro vyhodnocení úspěšnosti a následnou korekci tréninkového 

procesu.  

5.2.3 Individuální herní výkon 

 Buchtel (2011) popisuje individuální herní výkon jako míru chování hráče 

realizované v průběhu utkání nebo některé jeho části spolu s vlivem hráčova chování i 

jeho osobnosti na spoluhráče a protihráče. Jako příklad hráčova chování uvádí všechny 

pohybové činnosti, které hráč uskutečnil při své účasti v utkání. Tzn. všechny činnosti, 

tedy jejich výběr a realizace. Dále Buchtel (2011) uvádí, že vliv chování každého 

jednotlivce má vliv na chování svých spoluhráčů. A tvrdí, že v současném soutěžním 

volejbalu neexistuje jeden jediný individuální herní výkon (dále jen „IHV“), ale že 

existuje několik různých samostatných IHV, které se rozlišují svou procesuální 

stránkou, tudíž odpovídají činnostním charakteristikám jednotlivých herních funkcí 

hráčů (tedy u blokaře, nahrávače, smečaře, diagonálního hráče a libera).  

 Vlastní herní výkon hráče vyrůstá pak z předpokladů IHV, které představují jeho 

potenciál. Mezi předpoklady můžeme dle Buchtela (2011) řadit např. osobnostní 

vlastnosti a dispozice či jakékoliv další okolnosti, které by mohly herní chování a jeho 

úroveň, ať už pozitivně či negativně, ovlivnit. Předpoklady IHV dělíme na vnější a 

vnitřní (viz. Tab. 1). Vnější předpoklady jsou všechny vlivy, okolnosti a situace, které 

se objevují v blízkosti hráče a mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit jeho psychický a 

fyzický stav.  Vnější předpoklady můžeme rozdělit na dvě podskupiny. Do první 

skupiny můžeme zařadit blízké soukromí hráčů (tedy např. hráčovu rodinu a příbuzné, 

bydliště, zaměstnání, školu a studium, koníčky apod.) Druhou skupinu předpokladů 

tvoří prostředí týmu a spoluhráči, jelikož jak samotné chování hráčů, tak nejrůznější 

vztahy mezi hráčem a spoluhráči se na individuálním herním výkonu každého hráče 

velmi výrazně projevují. Vnitřní předpoklady můžeme chápat jako vlastnosti a úroveň 

činnosti všech orgánových systémů, které jakýmkoliv způsobem mohou ovlivňovat 

průběh a míru individuálního herního výkonu. Buchtel (2011) dodává, že tyto orgánové 

systémy jsou svázány dohromady do tzv. „nadsystému“, který zobrazuje vybrané 
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systémy lidského organizmu působící na různé rozlišovací úrovni a ovlivňující přímo 

nebo zprostředkovaně chování hráče ve hře, tedy IHV.   

 

5.2.4 Týmový herní výkon 

 Týmový herní výkon (dále jen „THV“) chápeme jako kvalitu a kvantitu jednání, 

které hráči družstva realizují ve skupinách či v rámci celého družstva, a kde THV je 

v úzkém vztahu k individuálním výkonům jednotlivce. Můžeme tedy říci, že THV je 

komplexním jevem a také, že je spoluvytvářen výkony jednotlivců. V rámci tohoto 

herního výkonu působí jednotlivci na družstvo a zároveň družstvo (spoluhráči), ale i 

soupeř, ovlivňují hru jednotlivců. V současném evropském volejbale je chápan THV, 

vycházející ze statistických postupů, obvykle jen jako souhrn IHV všech hráčů jednoho 

družstva.  

 Buchtel (2011) charakterizuje THV  jako chování družstva realizované 

v průběhu utkání nebo některé jeho části. Dobrý (2009) naopak popisuje THV jako 

chování specifické sociální skupiny, ve zvláštních, přesně definovaných podmínkách 

volejbalového utkání, které podléhá sociálně psychologickým, specificky herním a 

pravděpodobnostním zákonitostem. Herními zákonitostmi rozumí regulaci herních 

vztahů mezi jednotlivými hráči vyplývající jednak z použitého systému hry a dále ze 

specifické strategie i taktiky uplatňované v konkrétním utkání. Pravděpodobností 

zákonitosti poté charakterizuje jak oponentním výkonem, který se mění s každým 

novým soupeřem, tak náhodným charakterem výsledku každé vlastní HČJ.  

 Buchtel (2011) rozlišuje tři roviny THV na tyto: 

1. Rovina individuálních výkonů hráčů v jejich kvantitě i kvalitě 

2. Rovina sumárních výsledků družstva v jednotlivých HČJ  

3. Rovina herních kombinací, resp. jiných skupinových činností, i těch vznikajících 

spíše jako důsledek nahodile vzniklých okolností. 

A dodává, že do těchto tří rovin se poté promítají jak speciální sociálně psychologické 

zákonitosti sportovní skupiny, tak i specifické herní vazby jednotlivců a jejich herních 

funkcí.  
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6. Metody zabývající se analýzou herních činností ve volejbale 

 Metody zabývající se analýzou herních činností jednotlivců neboli taktéž 

diagnostika individuálních herních výkonů každého hráče vyplývá z výkonnostní 

úrovně hráčů i celého družstva, zejména ve volejbale. Hlavním problémem u metod 

zabývající se analýzou herních činností tedy diagnostiky herního výkonu je otázka 

objektivity a subjektivity výsledků získaných jejich realizací. Každá z použitých metod 

přináší určité problémy, kterými jsou počet složek, na které výkon hráče v utkání dělíme 

a sledujeme. Nejčastěji se využívají individuální herní činnosti (HČJ) jako je příjem, 

podání, přihrávka, nahrávka, útočný úder, blokování a vybírání. Dalším problémem, 

který vyvstává z prvního, je otázka: „Co je a co není úspěšné provedení herní činnosti 

jednotlivce, popřípadě jak stanovit míru této úspěšnosti“? Vzniká tedy problém 

hodnocení efektivity nebo kvality vyjádřením pojmů úspěšný - neúspěšný až po řadu 

dalších složitějších metod, např. hodnocení pomocí vícebodové škály. V neposlední 

řadě vzniká problém u hodnocení hráčova výkonu, a tím je otázka důležitosti každé 

složky pro celkové hodnocení tohoto výkonu. V našem případě jde tedy o to, zdali např. 

útočný úder a vybírání míče mají stejný nebo rozdílný význam pro celkové hodnocení 

hráčova výkonu. Dojdeme-li k tomu že je tento význam rozdílný, pak je důležitá 

velikost tohoto rozdílu. Jde nám tedy o to, kolikrát je důležitější úspěšné provedení 

útočného úderu než úspěšné vybírání či jiná herní činnost jednotlivce.  

 Postup, který je v současnosti v soutěžním volejbalu rozšířen nejvíce je tzv. 

„herní statistika“ neboli také „statistická analýza děje hry“, která tedy slouží 

k hodnocení herního výkonu. Základní myšlenkou je snaha popsat co nejpodrobněji vše, 

co se v utkání vyskytne a současně také ohodnotit, jak byl splněn cíl herní realizace 

každé podstatné činnosti hráče.  

 Statistická analýza děje hry je skupina metod, která musí splnit tři základní typy 

úkolů: 

1. Shromáždit nebo zaznamenávat data o IHV hráčů 

2. Uložit a uchovávat vhodným způsobem zaznamenaná data 

3. Zpracovávat data - aktuálně získaná, či z databází, popřípadě obojí dohromady. 
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Metody používané pro sběr dat 

a. Metoda „tužka – papír“ 

b. Metoda záznamů do magnetofonu nebo diktafonu 

c. Metoda záznamů videokamerou 

d. Metoda záznamu do počítače 

e. Kombinace předchozích metod  
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6.1 Metody zjišťování kvantitativních ukazatelů herního výkonu 

 Kaplan (1986) tvrdí, že při zjišťování kvantitativní stránky herního výkonu 

bychom měli předpokládat její ukazatele, které mají vztah k dosaženému výsledku jak 

v setu, tak i v celém utkání. V integrovaném systému tyto ukazatele vstupují jako 

faktory struktury hodnoceného výkonu, a aby mohly plnit funkci jako kritérium pro 

hodnocení HV, musí být splněn předpoklad, že budou získány z většího počtu utkání a 

to nejen z našich soutěží, ale i z mezinárodních soutěží evropských i světových.  

 Jedna z metod pro zjištění kvantitativní stránky herního výkonu nám umožňuje 

získat index úrovně hry. Je to metoda číselných indexů založená na přímém pozorování 

utkání nebo na analýze videozáznamu. Z výše uvedených ukazatelů (viz kap. 4.1.1) 

zjišťujeme v celém utkání či jednom setu hrubý čas a počet získaných bodů (u každého 

z družstev), které dosadíme do rovnice. 

Index úrovně hry= 
   

                               
 

 Novotný (2005) ve své diplomové práci charakterizuje výsledky indexu úrovně 

hry tak, že čím vyšší je plusová hodnota výsledného indexu, tím vyšší je úroveň hry. 

Index může nabývat i záporných hodnot a to v případě porážky družstva A. Může nastat 

i situace kdy rozdíl ve jmenovateli bude záporný a to i v případě, že družstvo A vyhraje. 

Další možnou alternativou, která může nastat, je že rozdíl ve jmenovateli může být 

roven nule, při stejném počtu bodů. V tomto případě nemá zjištění index žádný smysl, 

ale přináší některé další možnosti použití v jeho převrácených hodnotách nazývaných 

indexem různosti úrovně hry a pořadím v konečných tabulkách.  

 Dalšími možnostmi kvantitativních ukazatelů jsou vybrané HČJ, u kterých 

můžeme sledovat jejich procentuální výskyt z hlediska způsobu technického provedení, 

místa (zóny), odkud jsou realizovány, kam směřují, která činnost jim předchází a která 

následuje. Dále to může být např. jméno či specializace hráče jako je smečař, nahrávač, 

libero apod. 
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6.2 Metody zjišťování kvalitativních ukazatelů herního výkonu 

 Kvalitativní ukazatele herního výkonu nám přinášejí informace o úspěšnosti 

vybraných činností jednotlivce či družstva. 

6.2.1 Metoda hodnocení HV pomocí kvalitativních škál 

 K získání kvalitativních ukazatelů HV se nejčastěji využívají bodovací škály - 

stupnice v rozsahu od dvou do pěti bodů. Hodnoceny jsou především finální činnosti, 

jako je podání, útočný úder a blok, avšak sledování je zaměřeno i na další činnosti, které 

bezprostředně nevedou k zisku či ztrátě bodu. Mezi ně patří: přihrávka, nahrávka, 

vybírání. Buchtel (2009) dodává důležitost pozorovatele, který si musí ujasnit, zda chce 

hodnotit jednotlivé hráče nebo družstvo jako celek. Důležité pro zachycení herních 

kombinací tvořených řetězci HČJ, které na sebe navazují či nenavazují, je provádět 

záznam tak, aby věděl, jaká byla kvalita přecházející i následující herní činnosti 

jednotlivce. A dodává, že vyhodnocení výsledků je možné jak v absolutních hodnotách 

(vyjádření četnosti), tak v relativních hodnotách (procentech). 

 

6.2.2 Metoda hodnocení HV pomocí DataVolley a Datavideo systému 

 Metoda Datavolley je nejvíce využívána v současném vrcholovém volejbalu. 

Založená na záznamu využívající plně možností poskytovaných současnou technikou. 

Záznam statistiky obou družstev zvládá jediný pozorovatel na základě počítačové 

automatizace. Záznam jedné HČJ neboli počítačový kód („slovo“) má přesně určené 

pořadí začínající číslem hráče (viz. metoda MNI). Každý jednotlivý kód se může 

skládat maximálně z devíti znaků. Některé kódy musí odpovídat pravidlům programu, 

některé mohou být přizpůsobeny statistikovi či trenérovi. Statistický kód může vypadat 

v systému DataVolley takto: 

„NN S T E SZ RZ“, kde: 

NN …. je číslo hráče 

S …. je kód HČJ (podání = S, příjem = R, útok proti dvojbloku = A, útok proti 

jednobloku = U, dvojblok = B, jednoblok = N, vybírání = D, nahrávka = S) 

T …. je typ HČJ  

E …. je účinnost (Effect) 

SZ …. je zóna provedení HČJ (Starting zone) 

RZ …. je zóna, kam HČJ směřuje (Receiving zone) 
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Účinnost HČJ může být zaznamenávána až šesti kódy: 

„=“ …. vlastní nevynucená chyba 

„/“ …. vyhrazeno buď pro neúspěch spojený s protičinností soupeře (útok do bloku) 

nebo nabízející soupeři přímý následný zisk bodu (přihrávka podání k soupeři na síť)  

„-„ …. negativní (neznamená problém pro soupeře, ten realizuje bezproblémovou 

činnost)  

„+“ …. pozitivní 

„!“ …. dobrý 

„#“ …. plný úspěch 

 Výhodami daného programu jsou např., že počítač navrhuje zapisovateli 

nejčastější („defaultní“) provedení činnosti. Další je skutečnost, že program sám 

využívá ve hře proti sobě postavené hodnocení činností, jejichž účinnost je vzájemně 

svázána (např. „eso“ na podání je současně chybou přihrávajícího hráče) a nemusí být 

tedy zaznamenávána, generuje se automaticky. Jedním z nejvíce používaných rysů je 

možnost sladit záznamy v počítači s videozáznamem, díky časové koordinaci 

jednotlivých rozeher.        

 

6.2.3 Metoda numerických indexů 

 Statistická metodika vyvinuta v České republice J. Vojíkem postavená na 

základním předpokladu, že k číslu hráče jsou připojována čísla (numerické indexy). 

Čísla mohou být připojována jak před, tak i za číslo hráče, aby tak zachytila jak 

charakteristiky přecházející činnosti, tak parametry následující po kontaktu s míčem. 

V praxi se účastnily zápisu vždy dvojice (pozorovatel a zapisovatel) a každá z dvojic 

obvykle sledovala jen dvě HČJ, pokud možno takové, které byly od sebe v průběhu hry 

co možná nejvíce vzdálené, např. podání a příjem, útok a vybírání, blok a nahrávka.  

 K hodnocení účinnosti se používala tříbodová metoda (0-2), resp. čtyřbodová (0-

3) pro koncové činnosti. Umožňovala analýzu chyb a úspěšných kontaktů s míčem tím, 

že umožňovala k indexu „0“ připojit ještě další, který charakterizoval, jak k chybě 

došlo. Např. jednoduchý záznam „18 3“ při zápisu podání znamenal, že hráč s číslem 18 

zahrál eso.   
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Příklad záznamu pro útočný úder mohl tedy vypadat následovně: 

4, 1, 8, S, VB, +, kde: 

1. číslo = zóna odkud se útočí (1-6) 

2. číslo = číselné označení nahrávky, ze které se útočí (1-5, S, N), v našem případě č. 1 

– rychlík před nahrávačem 

3. číslo (vždy zvýrazněné) = číslo hráče  

4. symbol = druh útočného úderu (S - smeč, D - drajv, L - lob, U - ulití) 

5. symbol = překonávání bloku, VHB - vyhnutí bloku, VB - vytlučení bloku, PB - 

proražení bloku, NB - nadražení blokem, BB - útok bez bloku 

6. symbol = úspěšnost provedení, + znamená bod pro vlastní družstvo, / znamená hra 

pokračuje, - znamená zkažený smeč znamenající bod pro soupeře.  

 Nevýhodou této metody je, že požaduje vyšší počet pozorovatelů. Naopak 

výhodou je možnost úpravy a zjednodušení symbolů (např. jejich počtu), který si podle 

svých potřeb zvolí trenér či jeho asistent.  

 

6.2.4 Metoda VIS FIVB 

 Metoda VIS FIVB je prvotně určena pro informace novinářům, přesto však jí 

mohou využívat i trenéři pro mnoho metodických cílů. Dle VIS FIVB se řídí celý 

turnaj, jelikož vydává reporty z utkání, tabulky soutěže, pořadí zápasů, dále čtyři druhy 

novinářských výstupů pro média a současně také statistiky herní výkonnosti jednotlivců 

a družstev v jednom utkání, ale i za celou soutěž. Je koncipována tak, aby co nejméně 

používala subjektivního hodnocení pozorovatelem, používá tedy pro všechny HČJ 

pouze tříbodovou hodnotící stupnici. Její velkou nevýhodou je vysoká náročnost na 

personál a vybavení. Přepokládá použití tří počítačů, spojených sítí: jeden pro každé 

družstvo a jeden centrální.  

 Sledování každého družstva má na starosti nejméně trojice pozorovatelů: 

1. Pozorovatel, člověk, který má být volejbalovým specialistou, aby mohl subjektivně 

co nejlépe hodnotit „průběžné“ nekoncové HČJ.  

2. Operátor počítače, který musí stíhat diktovaný záznam zapsat do počítače 
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3. Zapisovatel („ruční operátor“), který zapisuje diktované kódy na papír jako zálohu, 

kdyby operátor s počítačem nestihl něco napsat nebo kdyby se něco s počítačovým 

zpracováním stalo. 

4. Tyto trojice bývají někdy doplněny tzv. „běžcem“, který se zaručuje za včasné 

předání základních sestav družstev pro set od zápasové jury operátorovi a předávání 

dalších pomocných informací.  

Dalšími osobami pracujícími u této metody jsou dvě osoby u centrálního počítače, které 

zaručují běh celého systému, kontrolují vstupy, připravují zápasy a zpracovávají 

výstupy.  

 

6.2.5 Metoda zjišťování chyb 

 U této metody dochází k zjišťování chyb v utkání (setu) a jejich podílu na 

výsledku setu. Nejčastěji dochází k sledování chyb soupeře (možnost rozdělení na 

vynucené a nevynucené) a následně je jejich četnost převedena na procentuální 

úspěšnost. Dále pomocí této metody můžeme zjišťovat chybná podání, blok, útočné 

kombinace po podání a další útočné kombinace.  

 

6.2.6 Metoda hodnocení HV pomocí programu Dartfish 

 Programu Dartfish můžeme využívat pro sledování a analýzu videa, k zachycení 

a srovnávání výkonů, provádět srovnávání a analýzy pohybu či trajektorií, vypočítávat 

rychlosti nebo znázorňovat momenty klíčových technik a okamžiků pomocí kreslících 

nástrojů a textových či audio poznámek. V neposlední řadě ho můžeme využívat 

k okamžité zpětné vazbě.  

 Dartfish je vrcholný tréninkový video program, který se specializuje na 

pokročilé skautování, herní strategii, rozvoj dovedností, rozvoj hráčů, získávání nových 

členů, rozvoj norem, rehabilitaci po zranění, testování a prověřování. 
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7. Základní statistika 

 Statistika je vědním oborem, který se snaží zkoumat reálná data a s pomocí 

teorie pravděpodobnosti se snaží tato data popisovat.  

 Statistika pracuje s několika základními pojmy. V prvé řadě to je statistický 

soubor, který můžeme charakterizovat jako konečnou množinou dat, které chceme 

zkoumat. Data mohou být obecná, ale mohou být v zásadě cokoliv. Např. pokud chceme 

zkoumat průměrný plat v České republice, bude statistickým souborem množina všech 

lidí v České republice. Počet prvků ve statistickém souboru se pak nazývá rozsah 

souboru. Tento rozsah námi definovaného statistického souboru by tak byl roven počtu 

obyvatel České republiky.  

 Dalším pojmem je statistická jednotka, což je konkrétní prvek statistického 

souboru. V našem případě by statistickou jednotkou byl jeden konkrétní člověk. 

Posledním neméně podstatným pojmem je statistický znak, což je to, co chceme měřit. 

V našem příkladu by statistickým znakem byl právě plat. Statistický znak může být buď 

kvalitativní, nebo kvantitativní. Kvantitativní znak (kvantita = množství, počet) je 

takový znak, který je vyjádřený čísly (plat, výška, počet dětí), kvalitativní znak je znak 

vyjádřitelný slovně (jako je např. barva, ano/ne, zaměstnání apod.) 

 

Četnosti 

 Četnost nám udává, kolik hodnot daného znaku se vyskytuje ve statistickém 

souboru a to buď absolutně, nebo relativně vzhledem k celkovému počtu prvků souboru. 

Četnost tedy můžeme rozdělit na relativní nebo absolutní. Co je důležité při počítání 

četnosti, je aplikace statistického znaku, protože pokud bychom chtěli vypočítat 

absolutní četnost statistické jednotky, musíme nutně buď dojít k číslu nula, nebo jedna, 

protože statistický soubor je množina a množina jako taková nepřipouští, aby v ní bylo 

více stejných prvků.  

 

Aritmetický průměr 

 Aritmetický průměr je průměr všech hodnot ve statistickém souboru. Slovem 

hodnota je myšleno až po aplikaci statistického znaku. Průměr vypočteme tak, že 

sečteme všechny hodnoty a vydělíme je počtem hodnot v souboru. Aritmetický průměr 
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se však nedá používat ve všech případech, jelikož vypočítaná výsledná hodnota může 

být daleko od všech hodnot v souboru. Tento problém řeší např. medián, viz dále.  

 

Modus a medián 

 Modus znaku je hodnota, která má nejvyšší četnost, značí se Mod (x). Medián je 

prostřední hodnota, kterou značíme Med (x). Medián představuje hodnotu, která je 

uprostřed posloupnosti. Prostřední hodnota se ale liší, pokud jde o lichý, nebo o sudý 

počet prvků. Pokud lichý, je medián prvek na pozici: 

Med (x) = 
      

 
  

Pokud má posloupnost sudý počet prvků, pak nemá prvek, který by byl uprostřed. 

K výpočtu vezmeme průměr z dvou prostředních hodnot. Vzorec tedy poté vypadá 

následovně: 

Med (x) = 

  

 
     (   )  

 
.  

 Dalšími výpočty, kterými jsem se zabýval v této práci je vzorec pro výpočet 

rychlosti a Pythagorova věta, díky které jsem mohl vypočítat chybu v měření.  
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8. Cíle, úkoly a hypotézy práce 

 

8.1 Cíl práce 

 Cílem diplomové práce byla analýza rychlosti letu míče (nahrávky) 

z jednotlivých částí hřiště do vybraných zón IV a II. V rámci tohoto cíle byla dále 

zjišťována četnost nahrávky do těchto zón a úspěšnost útoku po rychlé nahrávce 

z těchto zón. Na základě analýzy poté došlo k porovnání získaných výsledků jak mezi 

jednotlivými týmy, tak porovnání těchto týmů s Českou volejbalovou reprezentací. 

 

 

 

8.2 Hypotézy práce 

 Na základě pilotní studie jsme stanovili tyto hypotézy: 

H1: Rychlost nahrávky se bude měnit v závislosti na vzdálenosti nahrávače od útočníka.  

H2: Větší rychlost nahrávky, než průměrná nebude automaticky znamenat vyšší 

chybovost útočícího hráče. 

 

 

 

8.3 Úkoly práce 

1. Analýza a studium domácí i zahraniční odborné literatury zabývající se 

teoretickými východisky v dané problematice 

2. Stanovení výzkumného souboru 

3. Stanovení metod výzkumu  

4. Získání dat měření 

5. Analýza získaných dat 

6. Publikace výsledných měření  

7. Kritické zhodnocení přínosu pro teorii a praxi 
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9. Metodika práce 

9.1 Popis sledovaného souboru a použité metody 

 Hlavním úkolem této práce je analýza rychlosti nahrávky do útočných zón IV a 

II u vybraných týmů. Dalšími úkoly jsou analýza četnosti a úspěšnosti jednotlivých 

týmů ze zón IV a II. 

 Základem metodiky práce je sledování videozáznamů z vybraných utkání 

Světových lig či z Olympijských her (2012) ve volejbale mužů. Pro tento výzkum jsme 

na základě dohody s p. Jiřím Zachem z Českého volejbalového svazu vybrali čtyři 

nejlepší světové týmy volejbalu - Brazílii, Itálii, USA a Rusko k porovnání s Českou 

volejbalovou reprezentací, kdy u každého týmu jsme analyzovali pět videí. Dále jsme 

vybrali několik dalších týmů patřících do Top 30 (Belgie, Finsko, Španělsko, Norsko, 

Nizozemsko, Argentina, Německo a Bulharsko) v pořadí hodnocení dle žebříčku FIVB 

(FIVB žebříček hodnocení týmů ke dni 21. 7. 2014). U těchto týmů jsme analyzovali a 

později vyhodnocovali pouze jeden odehraný zápas z důvodu nedostatku potřebných 

dat.   

9.2 Analýza dat 

 Pro zpracování dat do této práce jsme využili metody nepřímého pozorování 

pomocí výpočetní techniky. Základem bylo získání videozáznamů, které jsme pomocí 

programu Dartfish analyzovali a poté vyhodnotili. 

 Pro přesnost analýzy rychlosti nahrávky u jednotlivých zápasů jsme museli 

rozdělit každou polovinu hřiště pomocí programu Dartfish na 18 zón (viz. Tabulka 3). 

Jelikož víme, že polovina volejbalového hřiště má rozměry 9 m x 9 m, tak pak každá 

námi stanovená zóna má 1,5 m do šířky a 3 m do délky. Měřili jsme čas letu míče 

z jednotlivých zón do stanovených útočných zón (IV a II), které jsou v tabulce 

představovány čísly 10 a 5. Toto rozdělení hřiště bylo z jednou důležitých částí pro 

výsledné získání rychlosti nahrávky. Na základě tohoto rozdělení hřiště jsme získali 

vzdálenost nahrávače od smečaře a díky měřenému času letu míče jsme mohli vypočítat 

rychlost nahrávky (vzorec pro výpočet rychlosti). Naměřené hodnoty doby letu míče 

jsme získali v jednotkách frame. Program Dartfish umožňuje přehrávání videa rovnající 

se 50 frame za 1 s. Díky této možnosti jsme měli umožněno zpracovávat a 

vyhodnocovat data s velkou přesností na setiny sekundy. 
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9.3 Zpracování výsledků 

 Získaná data (vzdálenost nahrávače od smečaře a čas doby letu míče od 

nahrávače k smečaři) jsme využili k vypočítání rychlosti nahrávky u jednotlivých týmů 

z jednotlivých zón. Získané hodnoty rychlosti nahrávky jednotlivých týmů 

z jednotlivých zón jsme porovnali a zaznamenali do tabulek. Dále jsme vypočítali 

průměr rychlosti nahrávky u dvou námi vybraných zón (6 a 7) a stanovili tím tak 

průměrnou rychlost nahrávky z těchto zón. Zóny 6 a 7 nebyly vybrány náhodně, ale na 

předpokladu a i na základě získaných statistik, že právě tyto dvě zóny jsou nejvíce 

vytíženy, tzn. nejvíce příjmů a celkově míčů letí do těchto dvou zón. Na základě toho 

jsme poté určili, o kterých nahrávkách můžeme říci, že patří mezi rychlé, a které patří 

mezi pomalé. V neposlední řadě jsme vytvořili tabulku úspěšnosti útoku jak ze zóny IV, 

tak ze zóny II po rychlé nahrávce (vyšší rychlosti nahrávky, než je průměrná). 

Posledními tabulkami v uvedených výsledcích bude celková četnost nahrávek do zóny 

IV a II a četnost nahrávek do těchto zón z námi stanovených zón. 

 

Tab. 3 a 4 Volejbalové zóny 

10 9 8 7 6 5 

11 12 15 16 3 4 

13 14 17 18 1 2 

Zóna pro podání 

 

Vlevo je mnou vytvořená tabulka zón pro přesnější analýzu dat. Vpravo je znázorněna 

tabulka, která odpovídá zónám ve volejbale.   

IV III II 

V VI I 

Zóna pro podání 
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10. Výsledky 

 V následujících kapitolách uvedu výsledky z pěti předních zón, vždy ve směru 

nahrávky. To znamená, že jsme získali hodnoty ze zón 5-9, tedy útoky byly vedeny po 

nahrávce do zóny 10 (útočná zóna IV), a hodnoty ze zón 10-6, kdy nahrávky byly 

směřovány do zóny 5 (útočná zóna II). Hodnoty jsou uvedeny v m/s. V každé tabulce je 

červenou barvou zvýrazněna nejvyšší a nejnižší dosažená rychlost v součtu všech pěti 

týmů. Získaná data jsme zaznamenali do tabulek a následně jsme porovnali hodnoty 

jednotlivých týmů. Z tabulek dále budeme moci vyčíst průměrné hodnoty jednotlivých 

týmů, které mezi sebou nemůžeme porovnávat z důvodu jiného počtu nahrávek z dané 

zóny. Můžeme tedy vidět, jak průměrně jednotlivý nahrávači z daných zón nahrávají, 

ale už je nemůžeme porovnávat mezi sebou, právě z důvodu nestejného počtu hodnot. 

Právě z tohoto důvodu nemůžeme ani říci, který tým nahrává rychleji, a který pomaleji.  

 Ještě než uvedu tabulky s vypočítanými hodnotami, je nutné zdůraznit, že při 

výpočtech došlo k jisté chybě měření neboli odchylce. Jelikož není možné přesně 

zaznamenat na desetiny centimetru (aby chyba měření byla co nejnižší) odkud nahrávač 

nahrával a smečař smečoval. Na základě Pythagorovi věty jsem zjistil, že střed každé 

zóny je nejideálnějším místem, které nám zaručuje nejnižší chybu měření. To znamená 

že, aby chyba měření byla co nejnižší, tak jsem vybral vždy střed každé zóny, odkud 

nahrávka byla vedena, popřípadě útok byl smečován (tj. 0,75 m z boku a 1,5 m od 

koncové čáry každé zóny). Rozptyl neboli chyba měření může tedy nabývat hodnot od 0 

do 3,4 m. To znamená, že při letu míče za 1 sekundu a rozptylu o 0,75 m by byl rozdíl 

ve výsledku o 0,8 m/s.  

 

Tab. 5 Zóny s vyznačeným středem měření 

x 

9 8 7 

x  

5 

11 12 15 16 3 4 

13 14 17 18 1 2 

Zóna pro podání 
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10.1 Výsledky rychlosti nahrávky ze zón 5-9 

Tab. 6 Nahrávka ze zóny 5 do zóny 10 

ČR Brazílie Rusko USA Itálie 

4,4 5,2 4,6 4,2 5,2 

5,1 5,4 4,6 4,9 5,2 

5,3 5,6 4,7 5,6 5,3 

5,5 6 4,7 6,1 5,4 

  6 4,7 6,3   

  6 4,9 6,7   

  6 5,2 6,7   

  6,1 5,3     

  6,3 5,3     

  6,3 5,5     

  6,3 5,7     

  6,3 5,8     

  6,4 6     

  6,5 6,3     

  6,5       

  6,5       

  6,7       

  6,7       

  6,8       

  6,9       

  6,9       

průměr 5,1 průměr 6,3 průměr 5,2 průměr 5,8 průměr 5,2 

 

 Z této tabulky můžeme vyčíst, že nejvyšší rychlosti dosáhl brazilský nahrávač, a 

to právě 6,9 m/s. Dalším ukazatelem je četnost nahrávky, která dosahuje počtu 21, což 

je pro nahrávku z této zóny velmi neobvyklé. Můžeme to tedy chápat jako jistý taktický 

záměr brazilského týmu, jehož útočníci mohou útočit do „rozbité obrany“, právě na 

základě vysoké rychlosti nahrávky z této zóny. Druhým a třetím týmem nejčastěji 

nahrávajícím z této zóny je Rusko a USA, kdy USA dosáhlo v jedné nahrávce nejnižší 

rychlosti (4,2 m/s), což mohlo být zapříčiněno vzniklou situací. Dále můžeme americký 

reprezentační výběr zařadit na druhé místo v dosažené rychlosti nahrávky.  
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Tab. 7 Nahrávka ze zóny 5 do zóny 10 

Španělsko Norsko Nizozemsko Belgie Argentina Německo Finsko Bulharsko 

  4,7 5,2 5,8 5,1 4,9 5,9   

  6,4 5,5 5,8 8,1 6     

    6 7,5         

    6,8           

 

 Týmy do TOP 30 dle žebříčku FIVB potvrzují již zmíněné, že nahrávka ze zóny 

5 do zóny 10 se často nevyužívá. Jediné Nizozemsko se vyrovnává Brazílii v průměru 

počtu odehraných nahrávek za zápas z této zóny. Jelikož se jedná pouze o jeden 

analyzovaný zápas ze strany Nizozemska, nemůžeme tedy tvrdit, zdali se jedná 

o taktický záměr či o pouhou náhodu. Argentinský nahrávač však překonal i z uvedené 

tabulky 6 rychlost nahrávky Brazilců, kdy jeho nahrávka letěla rychlostí 8,1 m/s. 

Nejnižší rychlost z týmů Top 30 vyprodukoval tým Norska s rychlostí 4,7 m/s.   
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Tab. 8 Nahrávka ze zóny 6 do zóny 10 

ČR Brazílie Rusko USA Itálie 

3,8 4,4 4 3,6 4,1 

4,2 4,7 4,2 3,8 4,1 

4,3 4,7 4,2 4 4,2 

4,3 4,8 4,3 4,2 4,2 

4,4 4,9 4,3 4,3 4,3 

4,5 5 4,5 4,5 4,3 

4,5 5 4,5 4,7 4,4 

4,7 5,2 4,5 4,7 4,4 

4,7 5,3 4,6 4,7 4,5 

4,8 5,3 4,6 4,8 4,5 

4,8 5,4 4,7 4,9 4,6 

4,8 5,5 4,8 5 4,7 

4,8 5,6 4,8 5 4,7 

4,8 5,6 4,8 5 4,7 

4,9 5,6 4,8 5 4,8 

4,9 5,6 4,9 5 4,8 

4,9 5,6 5 5,1 5 

5 5,6 5 5,2 5 

5,1 5,6 5 5,2 5 

5,2 5,8 5 5,3 5 

5,2 5,8 5,1 5,3 5,1 

5,2 5,8 5,2 5,3 5,1 

5,2 5,8 5,2 5,4 5,3 

5,3 6 5,2 5,4 5,4 

5,4 6 5,4 5,4 5,4 

5,6 6 5,4 5,4 5,4 

5,6 6 5,8 5,5 5,5 

5,6 6,3   5,6 5,6 

5,8 6,9   5,8 5,6 

  7,1   5,8 5,8 

      5,8 6,1 

      5,8   

      5,8   

      5,9   

      5,9   

      5,9   

      6   

      6   

      6,2   

      6,2   

      7,2   

průměr 4,9 průměr 5,6 průměr 4,8 průměr 5,3 průměr 4,9 

 

 Z hodnot této tabulky můžeme vyčíst, že nejvyšší a zároveň i nejnižší dosažené 

rychlosti nahrávky dosáhl americký nahrávač. Zároveň americkému týmu patří i 
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prvenství v počtu odehraných nahrávek z této zóny a to je 41. Ostatní týmy se v počtu 

odehraných nahrávek výrazně neliší. Dále můžeme porovnat týmy Brazílie, České 

republiky a Itálie, právě z již zmiňovaného důvodu, tedy z výrazně stejného počtu 

odehraných nahrávek. Brazilský tým dosahuje průměrně výrazně rychlejší nahrávek než 

český a italský tým, kteří jsou v rychlosti nahrávky srovnatelní.  

 

Tab. 9 Nahrávka ze zóny 6 do zóny 10 

Španělsko Norsko Nizozemsko Belgie Argentina Německo Finsko Bulharsko 

5 4,1 4 4,1 4,3 5,3 4,3 2,8 

5 4,6 5 4,1 4,4 5,6 4,3 3,6 

5 4,9 5,4 4,5 5,6   5 4,2 

5,2 5 6 4,5 5,8   5 4,3 

5,6 5,2   4,6 5,8   5 4,4 

5,6 5,5   5 6,3   5 4,5 

5,9 5,6   5,1     5,2 4,6 

7 5,6   5,6     5,5 5,1 

      5,6     5,5 5,2 

              5,2 

              5,4 

Průměr 
5,5 

Průměr 
5,1 

Průměr 5,1 
Průměr 

4,8 
Průměr 

5,4 
Průměr 

5,5 
Průměr 

5,0 
Průměr 

4,5 

 

 Tato tabulka nabízí pohled na rychlost nahrávky u týmů, jejichž nejvyšší 

rychlosti překonaly rychlosti týmů z tabulky 8. Nejvyšší rychlost nahrávky srovnatelné 

s nejvyššími nahrávkami z tab. 8 má Španělsko. Argentinský nahrávač svojí nejrychlejší 

nahrávkou 6,3 m/s překonal hned tři týmy z již zmiňované tabulky. Naopak Bulharský 

nahrávač vyprodukoval nejpomalejší nahrávku 2,8 m/s ze všech týmů z tabulky 8 a 9.  
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Tab. 10 Nahrávka ze zóny 7 do zóny 10 

ČR Brazílie Rusko USA Itálie 

3,1 3,6 3,1 2,6 2,6 

3,2 3,8 3,2 3 2,8 

3,3 3,9 3,2 3,1 2,9 

3,5 3,9 3,5 3,2 3,1 

3,5 3,9 3,6 3,3 3,1 

3,6 4 3,6 3,3 3,2 

3,8 4 3,7 3,4 3,2 

3,8 4,1 3,9 3,5 3,3 

3,8 4,2 4 3,6 3,5 

3,8 4,3 4 3,9 3,5 

3,9 4,4 4,1 4 3,5 

4 4,4 4,2 4,2 3,5 

4 4,5 4,2 4,2 3,5 

4 4,5 4,5 4,2 3,6 

4,1 4,5 4,9 4,3 3,6 

4,2 4,5 4,9 4,3 3,6 

4,2 4,5 5 4,5 3,7 

4,2 4,5 5,2 4,9 3,8 

4,3 4,5     3,9 

4,3 4,5     3,9 

4,3 4,6     3,9 

4,3 4,7     3,9 

4,4 4,7     3,9 

4,5 4,7     4 

4,5 4,9     4 

4,5       4 

4,6       4 

4,6       4,2 

4,7       4,2 

4,7       4,2 

4,8       4,2 

4,8       4,2 

4,9       4,2 

4,9       4,2 

5,1       4,3 

5,2       4,3 

        4,5 

        4,5 

        4,8 

        4,9 

průměr 4,2 průměr 4,3 průměr 4,0 průměr 3,8 průměr 3,8 

 

 Z tabulky 10 můžeme vyčíst velké rozdíly v počtu odehraných nahrávek ze zóny 

7. Nejvyšší četnosti dosáhly dva týmy, tým České republiky a Itálie. Jelikož zóny 6 a 7 

jsou brány za zóny, odkud by mělo směřovat nejvíce nahrávek z důvodu kvalitního 
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příjmu, tak můžeme s naprostou jistotou říci, že vysoké počty odehraných míčů z této 

zóny u těchto týmů značí kvalitní příjem. Nejnižší četnosti dosáhly týmy Ruska a USA, 

které však volí taktickou variantu nahrávky za hlavu z této zóny, jak je patrné z tabulky 

22, kde dosahují nejvyšších četností. Nejvyšší dosažené rychlosti dosáhly týmy České 

republiky a Ruska. Nejnižší pak tým USA a Itálie.  

 

Tab. 11 Nahrávka ze zóny 7 do zóny 10 

Španělsko Norsko Nizozemsko Belgie Argentina Německo Finsko Bulharsko 

3,8 2,5 3,6 3,3 3,5 3,5 3,9 3,6 

3,8 3,3 3,9 3,8 3,8 3,9 4 3,9 

3,9   3,9 3,8 4,7 3,9 4,4   

4,1   4,2 4,2   4,3 4,5   

4,1   4,6 4,2   4,7 4,7   

4,5     4,5     4,7   

4,7     4,5         

4,7     4,5         

4,7     4,9         

5,1               

Průměr 
4,3 

  Průměr 4,0 
Průměr 

4,2 
  

Průměr 
4,1 

Průměr 
4,4 

  

 

 Z této tabulky nejvyšší dosažená rychlost 5,1 m/s týmu Španělska je srovnatelná 

s rychlostmi České republiky a Ruska z tabulky 10. Dále rychlosti ostatních týmů 

můžeme vyhodnotit jako srovnatelné s týmy z tab. 10. Nejnižší rychlosti nahrávky s 2,5 

m/s dosáhl tým Norska.  
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Tab. 12 Nahrávka ze zóny 8 do zóny 10 

ČR Brazílie Rusko USA Itálie 

2,3 1,9 2,1 2,3 2,1 

2,5 2,1 2,4 2,3 2,3 

2,6 2,3 2,7 2,4 2,4 

2,7 2,9 2,8 2,4 2,4 

2,9 2,9 2,8 2,4 2,8 

2,9 3 2,9 2,5 2,8 

2,9 3,2 3 2,6 2,9 

3 3,2 3,2 2,6 2,9 

3 3,2 3,5 2,6 3,1 

3,2 3,4 4,1 2,8 3,2 

3,2 3,5   2,8 3,2 

  3,6   2,9 3,2 

      2,9 3,2 

      2,9 3,5 

      3 3,6 

      3   

      3   

      3   

      3   

      3,2   

      3,2   

      3,2   

      3,2   

      3,3   

      3,3   

      3,3   

      3,4   

      3,5   

průměr 2,8 průměr 2,9 průměr 3,0 průměr 2,9 průměr 2,9 

 

 Tabulka 12 nabízí pohled na opět vysoký počet odehraných nahrávek 

amerického týmu, který činí 28, což je přesně o polovinu více, než dosáhl druhý tým 

Itálie, který se může pyšnit prvenstvím v rychlosti vypuštěné nahrávky s 3,6 m/s. 

Naopak nejpomalejší nahrávka „vyšla“ z prstů brazilského nahrávače a to 1,9 m/s. 

V této tabulce opět můžeme srovnat rychlosti týmů České republiky, Brazílie a Ruska, 

díky stejně velkému počtu odehraných míčů. Průměrná rychlost těchto tří týmů je 

srovnatelná a žádný se nevyjímá v průměru rychlosti nahrávky.  
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Tab. 13 Nahrávka ze zóny 8 do zóny 10 

Španělsko Norsko Nizozemsko Belgie Argentina Německo Finsko Bulharsko 

2,8 1,8 2,8 2,1 1,9 2,5 2,9 2,6 

3,1 2,1 2,9 3,1 2,8 2,8 3,2 3,1 

  2,2 2,9 3,1 2,9 3,8   3,3 

  3,1 3 3,4 3,2     3,3 

  3,3 3,2 3,6 3,3     3,6 

        3,4     3,8 

        3,5     3,8 

 
Průměr 

2,5 
Průměr 3,0 

Průměr 
3,1 

Průměr 
3,0   

Průměr 
3,4 

 

 Tabulka 13 ukazuje nejvyšší dosaženou rychlost ze všech týmů (tab. 12 i 13) a to 

právě 3,8 m/s u týmu Bulharska a Německa. Nejnižší dosaženou rychlost 1,8 m/s pak 

u týmu Norska.  

 

Tab. 14 Nahrávka ze zóny 9 do zóny 10 

ČR Brazílie Rusko USA Itálie 

1,3 0,7 0,5 0,8 0,8 

1,9 1 0,7 1,2 1 

  1,1 1,5 1,3 1,4 

  1,1   1,4 1,8 

  1,7   1,5 1,8 

  1,7   1,7   

  2       

 
průměr 1,3 

 
průměr 1,3 průměr 1,4 

 

 Tato tabulka nabízí nejvyšší dosaženou rychlost nahrávky u týmu Brazílie a 

nejnižší u týmu Ruska. U týmů Ruska a ČR nebyl proveden výpočet průměru, díky 

malému počtu odehraných nahrávek, z důvodu statistické nevýznamnosti. Vyšší četnost 

nahrávky ze zóny 9 naznačuje buď kvalitní hru v poli, nebo kvalitní vykrývání vlastního 

útočníka. Nejlépe v této činnosti si dle záznamů počíná Brazílie a tým USA. 
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Tab. 15 Nahrávka ze zóny 9 do zóny 10 

Španělsko Norsko Nizozemsko Belgie Argentina Německo Finsko Bulharsko 

  1,4 1,2 1,6   0,6   0,9 

 

Tabulka 15 nenabízí vyšší počet získaných dat z důvodů malého počtu analyzovaných 

videí a také díky nestandardnímu místu k rozehře. Jak můžeme vidět, nejvyšší rychlosti 

dosáhl tým Belgie se 1,6 m/s, který překonal o 0,1 m/s tým Ruska. Druhou nejnižší 

rychlost vyprodukoval tým Německa a to 0,6 m/s.   
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10.2 Výsledky rychlosti nahrávky ze zón 10-6 

Tab. 16 Nahrávka ze zóny 10 do zóny 5  

ČR Brazílie Rusko USA Itálie 

  4,2 4,6 5,3 4,7 

  4,4   5,5   

  5,2       

  5,6       

  6       

  6,3       

  Průměr 5,3       

 

 Z tabulky 16 je patrné, že ze zóny 10 není obvyklé nahrávat směrem do zóny 5. 

Česká reprezentace si nezapsala do statistik ani jednu nahrávku za pět odehraných 

zápasů. Můžeme však říci, že tato herní kombinace se v zápasech skoro vůbec 

neobjevuje, tudíž nulový zápis v statistikách není nic neobvyklého, což potvrzuje 

tabulka 17. Výjimkou je tým Brazílie, který nasbíral šest nahrávek během pěti zápasů. 

Můžeme to opět přičíst taktickému záměru co nejvíce roztáhnout hru na síti. Na základě 

nejvyšší četnosti nahrávky z této zóny si Brazilský tým připsal nejvyšší i nejnižší 

dosaženou rychlost nahrávky.  

 

Tab. 17 Nahrávka ze zóny 10 do zóny 5 

Španělsko Norsko Nizozemsko Belgie Argentina Německo Finsko Bulharsko 

      4,5   4,6     

 

 Tabulka 17 potvrzuje již zmíněné, tedy herních kombinací ze zóny 10 do zóny 5 

se v zápasech vrcholového volejbalu objevuje velmi málo.  
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Tab. 18 Nahrávka ze zóny 9 do zóny 5 

ČR Brazílie Rusko USA Itálie 

3,2 3,9 4,1 3,6 3,2 

3,6 4,2 4,1 3,7 3,6 

3,8 4,6 4,9 3,8 3,9 

3,9 5,3 5,8 4 4,1 

4,1 5,8   4 4,7 

4,4     4,1   

4,6     4,2   

      4,4   

      4,5   

      4,8   

      5,1   

Průměr 3,9 Průměr 4,8 Průměr 4,7 Průměr 4,2 Průměr 3,9 

 

 Vyšší četnost nahrávky již zaznamenali všechny týmy ze zóny 9, jak je patrné 

z tabulky 18. Nejvyšší rychlost vyprodukovaly týmy Brazílie a Ruska 5,8 m/s. 

Nejpomaleji nahrávaly týmy Itálie a České republiky s 3,2 m/s. Nejvyšší četnost 

nahrávky si připsal tým USA, což můžeme připsat buď kvalitní obraně v poli, anebo 

velmi špatnému příjmu, popřípadě sloučením obojího.  

 

Tab. 19 Nahrávka ze zóny 9 do zóny 5 

Španělsko Norsko Nizozemsko Belgie Argentina Německo Finsko Bulharsko 

4,1 4,3 4   3,6   4,5   

4,3   4   5   4,5   

5,2   4,4       4,8   

 

 I z tabulky 19 je patrné, že během jednoho utkání volejbalu se u některých týmů 

nedostává herní kombinace ze zóny 9 do zóny 5. K tomu je také důležité poznamenat, 

zdali se jedná pouze o třísetový, čtyř či dokonce pětisetový zápas a „síla“ protivníka, 

proti kterému stojíte.  
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Tab. 20 Nahrávka ze zóny 8 do zóny 5 

ČR Brazílie Rusko USA Itálie 

2,7 2,8 2,6 2,7 2,6 

3 3,3 2,7 3 2,8 

3,1 3,4 2,7 3 2,8 

3,1 3,8 2,7 3,1 2,9 

3,1 3,9 2,8 3,1 2,9 

3,2 4,1 2,9 3,2 3 

3,2 4,2 3,1 3,3 3,1 

3,3 4,2 3,3 3,5 3,2 

3,4 4,3 3,3 3,5 3,2 

3,6 4,4 3,5 3,5 3,3 

3,6 4,7 3,6 3,5 3,4 

3,6 4,7 3,6 3,5 3,5 

3,8 4,9 3,6 3,6 3,5 

3,8 5,3 3,8 3,6 3,6 

3,9   3,9 3,9 3,6 

4   4,2 4,2 3,9 

4,5   4,2 4,3 4 

    4,3 4,3   

Průměr 3,5 Průměr 4,1 Průměr 3,4 Průměr 3,5 Průměr 3,3 

 

 Z tabulky 20 můžeme vyčíst, že ze zóny 8 dochází k již častějším kombinacím 

směrem na útočícího diagonálního hráče. Všechny týmy z této zóny mají podobnou 

četnost, až na Brazílii, která mírně zaostává. Můžeme tedy zhodnotit rychlost čtyř týmů 

a porovnat jí. Nejvyšší průměrné rychlosti dosáhly výběry České republiky a USA, kdy 

český reprezentační nahrávač vyprodukoval nejrychlejší nahrávku ze všech pěti týmů a 

to 4,5 m/s. Na druhou stranu průměrně nejpomaleji nahrával italský tým, který společně 

s ruským týmem má na kontě nejpomalejší nahrávku 2,6 m/s.  
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Tab. 21 Nahrávka ze zóny 8 do zóny 5 

Španělsko Norsko Nizozemsko Belgie Argentina Německo Finsko Bulharsko 

  3,2 3,1 2,9 3,3 2,7 2,6 4,7 

  3,4 3,2 3,1 3,8 3,3 2,8   

  3,5 3,6 3,1 4,7 3,5 2,9   

  3,5   3,2   3,9 3,3   

  3,9   3,3     3,6   

  4,1   3,8     3,8   

  4,5   3,9     3,9   

      3,9     3,9   

            4,7   

  
Průměr 

3,8 
  

Průměr 
3,4 

    
Průměr 

3,5 
  

 

 Finský, Bulharský a Argentinský tým ze statistik v porovnání z tabulek 20 a 21 

se dělí o první místo v rychlosti nahrávky, a to za 4,7 m/s. Finský tým přidává ještě 

srovnatelné poslední místo za 2,6 m/s v rychlosti nahrávky s týmy Ruska a Itálie.   
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Tab. 22 Nahrávka ze zóny 7 do zóny 5 

ČR Brazílie Rusko USA Itálie 

1,8 1,9 1,6 1,7 1,3 

1,9 2 1,8 1,7 1,8 

2 2,1 2,1 1,7 1,9 

2 2,1 2,4 1,7 1,9 

2 2,1 2,5 1,8 1,9 

2,2 2,1 2,5 1,9 2 

2,2 2,2 2,5 1,9 2,1 

2,2 2,2 2,6 2 2,3 

2,3 2,3 2,7 2,2 2,3 

2,3 2,4 2,7 2,3 2,3 

2,4 2,4 2,7 2,4 2,3 

2,5 2,7 2,7 2,4 2,3 

2,6 2,7 2,7 2,5 2,3 

2,6 2,8 2,7 2,5 2,3 

2,8 2,8 2,7 2,5 2,3 

2,8 2,9 2,8 2,5 2,4 

2,8 2,9 2,8 2,5 2,4 

2,9 2,9 2,8 2,5 2,4 

2,9 2,9 2,9 2,5 2,4 

2,9 2,9 2,9 2,6 2,4 

2,9 2,9 2,9 2,6 2,5 

3 3 2,9 2,6 2,5 

3,1 3 2,9 2,7 2,6 

3,3 3,2 2,9 2,7 2,6 

3,4 3,2 3 2,7 2,7 

  3,2 3 2,8 2,7 

  3,2 3,2 2,9 2,7 

    3,2 2,9 2,7 

    3,2   2,8 

    3,2   2,8 

    3,2   2,9 

    3,3   2,9 

    3,5   2,9 

        3 

Průměr 2,6 Průměr 2,6 Průměr 2,8 Průměr 2,4 Průměr 2,4 

 

 V tabulce 22 opět můžeme vidět rozdíly v četnosti nahrávky u jednotlivých 

týmů. Nejvíce odehraných nahrávek měla Itálie, poté Rusko, jehož nahrávač nahrál 

nejrychlejší nahrávku ze všech pěti týmů 3,5 m/s. Naopak jednu z nejpomalejších 

vyprodukoval italský nahrávač 1,3 m/s.  



69 

 

Tab. 23 Nahrávka ze zóny 7 do zóny 5 

Španělsko Norsko Nizozemsko Belgie Argentina Německo Finsko Bulharsko 

1,9 2,6 2 2 1,9 1,3 1,9 2,2 

1,9 3,1 2,1 2,3 2,8 1,7 2,6 2,3 

2,1   2,1 2,7 3,4 2 2,7 2,9 

2,1   2,2 2,7     2,9 3,3 

2,3   2,5 3     3 3,3 

2,3   2,8 3     3   

2,4   2,8       3,1   

2,9   3           

3               

Průměr 
2,3 

  Průměr 2,4 
Průměr 

2,6 
    

Průměr 
2,7 

Průměr 
2,8 

 

 Nejvyšší četnosti nahrávky (z týmů Top 30) na jeden zápas ze zóny 7 dosáhl tým 

Španělska s následujícím týmem Nizozemska. O těchto dvou týmech můžeme říci, že 

mají i stejně srovnatelné rychlosti nahrávky, kdy Nizozemský reprezentační tým je o 0,1 

m/s lepší, přičemž má o jednu nahrávku méně než tým Španělska. Nejnižší četnosti 

naopak dosáhl tým Norska, o kterém již v tuto chvíli můžeme říci, že nemá tak kvalitní 

příjem jako ostatní týmy, jelikož má nízké četnosti nahrávky jak na útok pro útočícího 

hráče ze zóny IV, tak pro diagonálního hráče ze zóny II.  
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Tab. 24 Nahrávka ze zóny 6 do zóny 5 

ČR Brazílie Rusko USA Itálie 

0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 

0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 

1,2 0,7 0,8 0,6 0,8 

1,3 0,7 0,8 0,6 0,8 

1,3 0,9 1 0,6 1 

1,3 0,9 1,2 0,9 1,1 

1,3 0,9 1,3 0,9 1,1 

1,4 1 1,3 1 1,2 

1,4 1 1,3 1,1 1,2 

1,4 1 1,3 1,1 1,2 

1,4 1,1 1,4 1,1 1,3 

1,4 1,1 1,4 1,2 1,3 

1,4 1,1 1,4 1,2 1,3 

1,5 1,1 1,4 1,2 1,3 

1,5 1,1 1,4 1,2 1,3 

1,5 1,1 1,4 1,3 1,3 

1,5 1,1 1,4 1,3 1,3 

  1,1 1,4 1,3 1,3 

 
1,2 1,4 1,3 1,3 

  1,3 1,4 1,3 1,3 

  1,4 1,5 1,3 1,3 

  1,4 1,5 1,3 1,3 

  1,4 1,5 1,3 1,4 

  1,5 1,6 1,3 1,4 

  1,5 1,6 1,3 1,4 

  1,6 1,6 1,4 1,4 

  1,6 1,7 1,4 1,4 

  1,6 1,7 1,5 1,4 

  1,7 1,9 1,5 1,4 

  1,9   1,5 1,4 

      1,6 1,5 

  
 

  1,6 1,5 

      1,7 1,5 

        1,5 

        1,5 

        1,5 

        1,5 

        1,5 

        1,6 

        1,6 

        1,9 

Průměr 1,3 Průměr 1,2 Průměr 1,3 Průměr 1,2 Průměr 1,3 

 

 Nejvyšší četnosti nahrávky dosáhly týmy ze zóny 6. Nejvyšší četnost opět 

vyprodukoval tým Itálie, nejnižší naopak tým České republiky. Hodnoty jednotlivých 



71 

 

rychlostí i přes rozdílnou četnost můžeme zhodnotit za relativně podobné, jelikož i 

nejvyšší či nejnižší rychlosti dosáhlo více týmů.  

 

Tab. 25 Nahrávka ze zóny 6 do zóny 5 

Španělsko Norsko Nizozemsko Belgie Argentina Německo Finsko Bulharsko 

1,3 0,6 0,7 1,2 1 0,8 0,8 0,7 

1,3 1,3 0,8 1,2 1,2 0,8 1,3 1,4 

1,6 1,4 0,8 1,3 1,2 0,9 1,4   

1,6 1,4 1,6 1,3 1,9 0,9 1,6   

1,6   1,6 1,3   0,9 1,9   

    1,7 1,4   0,9     

      1,4   1     

      1,8   1     

      1,8   1,1     

      1,9         

Průměr 
1,5 

Průměr 
1,2 

Průměr 1,2 
Průměr 

1,5 
Průměr 

1,3 
Průměr 

0,9 
Průměr 

1,4 
  

 

 Tabulka 25 nabízí pohled na stejnou nejvyšší 1,9 m/s i nejnižší dosaženou 

rychlost 0,6 m/s u týmů Top 30 v porovnání s týmy Top 5. Týmy Belgie, Argentiny a 

Finska se tedy svojí nejvyšší rychlostí vyrovnávají týmům Brazílie, Ruska a Itálie. Na 

druhé straně se tým Norska vyrovnává s nejpomalejší rychlostí 0,6 m/s týmům Brazílie 

a USA.   
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10.3 Průměrná rychlost nahrávky  

 Na základě průměrné rychlosti nahrávky můžeme vyhodnotit, který tým nahrává 

pod nebo nad průměrem, tedy pomaleji nebo rychleji, než je vypočítaný průměr. Průměr 

jsem vypočítal součtem všech hodnot týmů z daných zón (v našem případě 6 a 7), který 

jsem vydělil počtem daných hodnot. Hodnoty byly počítány jak směrem na útok pro 

smečaře, tak směrem pro útok diagonálního hráče. Hodnoty jsem počítal zvlášť pro 

týmy Top 5 (Brazílie, Itálie, Rusko, USA společně s ČR) a zvlášť pro týmy Top 30 

(Belgie, Finsko, Španělsko, Norsko, Nizozemsko, Argentina, Německo a Bulharsko) 

(viz. Tab 26 a 27). Průměrné rychlosti týmů Top 5 a Top 30 nemůžeme srovnávat díky 

nestejnému počtu analyzovaných zápasů, tudíž týmy Top 30 se svojí průměrnou 

rychlostí budou vyrovnávat týmům Top 5 a to díky nižšímu počtu odehraných nahrávek. 

 

Tab. 26 Průměrná rychlost nahrávky ze zóny 6 a 7 do zóny 10 

Týmy Zóny Průměrná rychlost (m/s) 

Top 5 6 - 10 5,1 

Top 30 6 - 10 5 

Top 5 7 - 10 4 

Top 30 7 - 10 4,1 

 

 Na základě této tabulky a tabulky 8 můžeme říci o týmech České republiky, 

Ruska a Itálie, že ze zóny 6 do zóny 10 nahrávají lehce pod průměrem a to o - 0,2 m/s 

v případě České republiky a Itálie, v případě Ruska o - 0,3 m/s, než je vypočítaný 

průměr. Tým USA naopak nahrává o 0,2 m/s rychleji než je vypočítaný průměr. A tým 

Brazílie dokonce o 0,5 m/s než je vypočítaný průměr. U týmů Top 30 ze zóny 6 do zóny 

10 zaostali pod průměrem týmy Bulharska (4,5 m/s) a Belgie (4,8 m/s). Jinak všechny 

ostatní týmy se průměru buď vyrovnali (Finsko) anebo jej překonali. Nejvyšší 

průměrnou rychlost dosáhl tým Španělska 5,5 m/s.  

 Ze zóny 7 dosáhli týmy Top 5 průměrné rychlosti nahrávky 4 m/s. Tým České 

republiky překonal tento průměr o 0,2 m/s, tým Brazílie dokonce o 0,3 m/s. Tým Ruska 

nahrával průměrně stejnou rychlostí jako vypočítaný průměr. A týmy USA a Itálie 

nahrávali opět těsně pod průměrem o – 0,2 m/s. Týmy Top 30 ze zóny 7 nahrávaly 

průměrnou rychlostí 4,1 m/s. Do tohoto průměru se svojí průměrnou rychlostí nahrávky 
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nevešly týmy Norska, Nizozemska, Argentiny a Bulharska, ať už na základě nízkého 

počtu nahrávek z této zóny nebo na základě nízké průměrné rychlosti v případě 

Nizozemska a to pouze o - 0,1 m/s. Tým Finska má nejvyšší průměrnou rychlost 

nahrávky z této zóny a to právě 4,4 m/s, těsně za týmem Finska se umístil tým 

Španělska, který nahrával průměrnou rychlostí 4,3 m/s. Týmy Belgie pak 4,2 m/s a 

Německa 4,1 m/s. 

 

Tab. 27 Průměrná rychlost nahrávky ze zóny 6 a 7 do zóny 5 

Týmy Zóny Průměrná rychlost (m/s) 

Top 5 7 – 5 2,5 

Top 30 7 – 5 2,5 

Top 5 6 – 5 1,3 

Top 30 6 – 5  1,3 

 

 Tato tabulka nabízí pohled na průměrné rychlosti nahrávky ze zón 6 a 7 do zóny 

5, tedy do zóny pro útočícího diagonálního hráče. Ze zóny 7 nahrávky lítaly průměrnou 

rychlostí 2,5 m/s jak u týmů Top 5, tak u týmů Top 30. U týmů Top 5 nedosáhly na 

průměrnou rychlost USA a Itálie, oba dva týmy mají shodnou průměrnou rychlost 2,4 

m/s. Průměrná rychlost nahrávky z této zóny se u týmů České republiky a Brazílie 

shoduje a to na 2,6 m/s. Tým Ruska překonává průměrnou hranici o 0,3 m/s, tedy 

nahrává průměrnou rychlostí 2,8 m/s. U týmů Top 30 nedosáhly na průměrnou rychlost 

týmy Španělska s 2,3 m/s a Nizozemska s 2,4 m/s. Tým Belgie s 2,6 m/s, Finska s 2,7 

m/s a Bulharska s 2,8 m/s průměrnou rychlost překonaly. Tým Norska, Argentiny a 

Německa opět nemohly být hodnoceny z důvodu nízkého počtu odehraných nahrávek.  

 Průměrná dosažená rychlost ze zóny 6 u týmů Top 5 je 1,3 m/s. Tři z pěti týmů 

se vyrovnaly tomuto průměru, Česká republika, Rusko a Itálie. Týmy Brazílie a USA 

zaostávají za tímto průměrem pouze o 0,1 m/s. Můžeme tedy konstatovat, že průměrná 

rychlost nahrávky u všech pěti týmů je srovnatelná. U týmů Top 30 nemůžeme hodnotit 

tým Bulharska z důvodu nízkého počtu nahrávek z této zóny. Nejnižší průměrnou 

rychlost nahrávky vyvinul tým Německa a to 0,9 m/s. Ani jednou z devíti nahrávek se 

nevyrovnal průměrné rychlosti. Lehce pod průměrem jsou týmy Norska a Nizozemska a 
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to o – 0,1 m/s. Tým Argentiny se se svojí průměrnou rychlostí nahrávky 1,3 m/s 

průměru vyrovnal, tým Finska se 1,4 m/s a tým Španělska se 1,5 m/s průměrnou 

rychlost překonaly.   
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10.4 Úspěšnost útoku ze zón IV a II 

 V této části uvedu dvě tabulky, v kterých budeme moci porovnat, kolik 

rychlejších nahrávek než je průměrná rychlost, lítá ze zón 6 a 7 do zóny IV a do zóny II 

a zároveň uvidíme, kolik útoků z těchto nahrávek bylo úspěšných, popřípadě 

neúspěšných. Za úspěšný útok jsem považoval takový útok, po kterém hráč ať už ze 

zóny IV nebo II získá bod pro své družstvo. A za neúspěšný útok jsem považoval 

takový útok, který buď automaticky znamenal bod pro soupeřící družstvo, anebo se 

pokračovalo ve hře, dokud jeden z týmů nezískal bod. 

Tab. 28 Úspěšnost útoku ze zóny IV 

 
Úspěšné Neúspěšné Celkem 

Brazílie 26 15 41 

ČR 17 15 32 

Itálie 11 10 21 

Rusko 10 3 13 

USA 20 12 32 

 

 Jak můžeme vidět, tak nejvyšší četnost nahrávky do zóny IV má Brazilský tým 

s poměrem 26 úspěšných útoků a 15 neúspěšných útoků. Nejméně nahrávek 

vyprodukoval tým Ruska, jehož počet rychlejších nahrávek je veden za hlavu, tedy do 

zóny II, nikoliv do zóny IV. Všechny týmy kromě Itálie a České republiky mají vyšší 

poměr úspěšných útoků vůči neúspěšným. Právě tyto dvě reprezentace mají poměr 

velmi vyrovnaný.  

Tab. 29 Úspěšnost útoku ze zóny II 

 
Úspěšné Neúspěšné Celkem 

Brazílie 16 10 26 

ČR 15 8 23 

Itálie 21 10 31 

Rusko 24 21 45 

USA 11 6 17 

 

 Jak již bylo zmíněno nejvyšší četnost nahrávky za hlavu (do zóny II) má tým 

Ruska s téměř vyrovnaným poměrem úspěšných a neúspěšných útoků. Nejlepší poměr 

úspěšných a neúspěšných útoků získal tým Itálie s četností nahrávky 31 do zóny II. 

Nejméně rychlejších nahrávek do zóny II pak vyprodukoval americký tým. 
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10.5 Četnost nahrávky do zóny IV a II 

 Tabulka četnosti nahrávky do zón IV a II nabízí pohled na celkový počet 

nahrávek směřujících do zóny IV a do zóny II.  

Tab. 30 Celková četnost nahrávky jednotlivých týmů do zóny IV a II 

 
Zóna IV Zóna II Celkem 

Brazílie 95 82 177 

ČR 82 66 148 

Itálie 95 98 193 

Rusko 72 85 157 

USA 100 92 192 

 

 Z tabulky můžeme vyčíst jednak nejvyšší počet nahrávek nahraných během pěti 

analyzovaných zápasů, který měla Itálie s počtem 193 nahrávek, těsně za Itálií se 

umístil tým USA se 192 nahrávkami. Nejméně nahrávek vyprodukoval tým České 

republiky a to 148. Zároveň z tabulky můžeme vyčíst počet nahrávek směřujících do 

zóny IV, kdy nejvíce nahrávek do této zóny vyprodukoval tým USA a nejméně tým 

Ruska, a také počet nahrávek směřujících do zóny II, kdy nejvíce nahrávek vytvořil tým 

Itálie a nejméně tým České republiky. Dále z tabulky můžeme zjistit, že všechny týmy, 

až na tým Ruska a Itálie, více nahrávají do zóny IV než do zóny II.  
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10.6 Četnost nahrávky z jednotlivých zón do zón IV a II 

 V této podkapitole uvedu tabulku četnosti nahrávky jednotlivých týmů 

z jednotlivých zón do zón IV a II. Zóna IV je představována v tabulce číslem 10 a zóna 

II číslem 5. Ostatní čísla (6, 7, 8, 9) představují zóny, které jsme si uvedly v tabulce zón 

na str. 53.  

Tab. 31 Četnost nahrávky z jednotlivých zón do zón IV a II 

 
5-10 6-10 6-5 7-10 7-5 8-10 8-5 9-10 9-5 10-5 

Brazílie  21 30 30 25 27 12 14 7 5 5 

ČR 4 29 17 36 25 11 17 2 7 0 

Itálie 4 31 41 40 34 15 17 5 5 1 

Rusko 14 27 29 18 33 10 18 3 4 1 

USA 7 41 33 18 28 28 18 6 11 2 

 

 Tabulka četnosti nahrávky z jednotlivých zón do zón IV a II nám nabízí 

vyrovnaný počet nahrávek brazilského týmu. Nejvyšších rozdílů nahrávek dosáhla 

Česká republika, u níž převažuje vyšší počet nahrávek směrem do zóny IV hlavně ze 

zón 6 a 7, toto potvrzuje i tabulka 30. U Italského týmu můžeme vidět vyšší četnost 

nahrávky ze zóny 7 do zóny IV, než ze zóny 6 a naopak vyšší četnost nahrávky ze zóny 

6 do zóny II, než ze zóny 7. Ruský tým jak už naznačuje tabulka 31, vysílá ze všech zón 

nejvíce nahrávek do zóny II. Poměrně stejné četnosti nahrávky jak do zóny IV, tak do 

zóny II má Ruský tým ze zóny 6. Statistiky četnosti nahrávky týmu spojených států 

nabízí zajímavý pohled ze zón 7 a 8, kdy ze zóny 7 lítá více nahrávek do zóny II a ze 

zóny 8 více nahrávek do zóny IV. Vyšší rozdíl četnosti nahrávky pak zaznamenal 

americký tým ze zóny 6.  
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11. Diskuze 

 Úvodem v této kapitole bych se rád věnoval problematice rychlosti nahrávky a 

její úspěšnosti. O současném vrcholovém volejbalu můžeme říci, že je hrou o čas. Kdo 

je v této hře o čas před soupeřem, tak by z logického hlediska měl zvítězit. Jenže 

volejbal je kolektivní technicky, takticky a hlavně psychicky náročná hra, která 

veškerou logiku posouvá trochu stranou. To ale není mým předmětem zkoumání, 

kterým je rychlost nahrávky. Právě rychlost nahrávky je jedním z prostředků jak čas 

překonat, a tudíž překonat i soupeřovu obranu nejen na síti. Soupeř právě na základě 

rychlé hry protivníka nestihne sestavit kompaktní obranu proti útoku, který je proti 

němu veden. Jestliže dojdeme až do této fáze hry, kdy rychlou hrou přelstíme soupeřovu 

obranu, pak dochází k finální fázi, kterou je útočník pro získání bodu, a právě v tuhle 

chvíli se už můžeme bavit o úspěšnosti této nahrávky, která je právě závislá na 

úspěšnosti či neúspěšnosti útočníka. Úspěšnost útočníka je podmíněna kvalitou herních 

činností jednotlivců (spoluhráčů), kteří útočníkovi svým technickým mistrovstvím 

připraví možnost pro získání bodu. Abychom dospěli do fáze přelstění soupeřovy 

obrany, a aby náš útok byl efektivní neboli úspěšný, tak prvně musíme mít kvalitní 

příjem, abychom mohli „tvořit“ hru. Druhou fází je využít všechny možné útočné 

kombinace, které se v dané chvíli nabízí a poslední fází je skrytí samotné nahrávky, 

tzn., jakým směrem se nahrávka bude ubírat. Za technické mistrovství můžeme 

považovat součinnost týmu k získání bodu po rychlé nahrávce za nestandardních 

podmínek, např. po špatném příjmu. Vše výše zmíněné je tedy základem pro rychlou 

hru. Na celkové úspěšnosti útoku po rychlé nahrávce závisí mnoho faktorů, které 

můžeme právě výše zmíněným ovlivnit. Samozřejmě pro úspěšnost útoku nesmíme 

opomíjet ani somatické faktory, které hrají důležitou roli ve vrcholovém volejbale. 

Závěrem tedy můžeme říci, že faktory sportovního výkonu (faktory techniky, taktiky, 

psychické, kondiční a somatické) jsou nedílnou součástí úspěchu v zápase. Zdali 

útočník po vytvoření možnosti na získání bodu uspěje nebo neuspěje, je již jiným 

předmětem zkoumání, kterým se v této práci nezabýváme. 

 Dále bych chtěl uvést, že týmy do Top 30 nebyly hodnoceny jak z pohledu 

úspěšnosti útoku po rychlé nahrávce ani z pohledu četnosti nahrávky, a to z důvodu 

nedostatku potřebných dat. Ve výsledcích jsou tyto týmy uvedeny pouze z toho důvodu, 

aby nás informovali, jak rychle hrají v porovnání s předními světovými týmy. 
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 Mým cílem práce bylo tedy zanalyzovat rychlost hry jednotlivých týmů, četnost 

nahrávek do zón IV a II a v neposlední řadě úspěšnost útoku po rychlé nahrávce. 

 Ze získaných dat rychlosti nahrávky jsem vypočítal průměr rychlosti nahrávky, 

díky kterému můžeme nyní porovnat rychlosti nahrávek jednotlivých týmů a také jejich 

četnost. Ze zóny 6 do zóny 10 (zóna II ve volejbale je představována v našem případě 

zónou 6 a zóna IV je představována zónou s číslem 10) lítá nahrávka průměrnou 

rychlostí 5,1 m/s. Americký tým vyprodukoval v tomto směru nejvíce nahrávek (41) a 

tím pádem má i nejvyšší četnost rychlostí (24), než je vypočítaný průměr. Na druhém 

místě je tým Itálie s celkovým počtem nahrávek 31, ale jen s 9 rychlejšími nahrávkami, 

než vypočítaný průměr. Brazilský tým vyprodukoval do zóny IV nahrávek 30, ale na 

rozdíl od Itálie má z tohoto počtu 23 rychlejších nahrávek. Dalším týmem je Česká 

republika s celkovým počtem 29 nahrávek s pouze 10 rychlejšími. Posledním týmem, 

který v tomto směru vyprodukoval nejméně nahrávek 27 je tým Ruska a to s pouze 6 

rychlejšími nahrávkami, než je vypočítaný průměr. Naopak v nahrávce za hlavu, tedy ze 

zóny 6 do zóny 5, nejvíce nahrávek vyprodukoval tým Itálie (41) s 19 rychlejšími 

nahrávkami, než je průměrná rychlost (1,3 m/s). Druhým týmem s nejvyšší četností je 

tým USA s 33 nahrávkami za hlavu, ale pouze s 8 rychlejšími nahrávkami. Třetím 

týmem v četnosti nahrávky za hlavu je tým Brazílie s 30 nahrávkami, avšak tentokrát 

s nižším poměrem rychlejších nahrávek (10), než vypočítaný průměr. Dalším týmem po 

Brazílii je tým Ruska, který „nasbíral“ 29 nahrávek směrem za hlavu s 19 rychlejšími 

nahrávkami. Poslední týmem v četnosti nahrávky za hlavu ze zóny 6 je tým České 

republiky s pouze 17 nahrávkami, ale za to s 10 rychlejšími nahrávkami, než je 

vypočítaný průměr.  

 Zóna 7 do zóny 10 nabízí pohled na nejvyšší četnost Italského týmu s 40 

nahrávkami a pouze s 13 rychlejšími, než vypočítaný průměr (4 m/s). Druhým týmem, 

který vyprodukoval nejvíce nahrávek je tým České republiky s 36 nahrávkami, zároveň 

s vysokým počtem rychlých nahrávek (22). Třetí nejvyšší četnost má tým Brazílie s 25 

nahrávkami a s 18 rychlejšími nahrávkami, než je uvedený průměr, což staví Brazílii na 

první místo v poměru rychlých nahrávek vůči celkovému počtu. Na děleném čtvrtém 

místě jsou týmy USA a Ruska s 18 dosaženými nahrávkami. V případě USA s 8 

rychlejšími a v případě Ruska se 7 než je stanovený průměr. V nahrávce za hlavu tedy 

ze zóny 7 do zóny 5 opět vévodí statistikám Italský tým s 34 nahrávkami a to 

s pouze 12 rychlejšími nahrávkami. Druhým nejlepším týmem je tým Ruska (33), který 
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měl pouze o jednu nahrávku méně, za to však s 26 rychlejšími nahrávkami. Třetím 

nejvíce nahrávajícím družstvem do zóny 5 bylo družstvo USA s celkovým počtem 28 

nahrávek a jen s 9 rychlejšími nahrávkami. Zatímco tým Brazílie s celkovým počtem 27 

nahrávek, tedy pouze o jednu méně než americký tým, vyprodukoval o 7 více 

rychlejších nahrávek, v součtu tedy 16 rychlejších nahrávek než vypočítaný průměr (2,5 

m/s). Opět posledním týmem v četnosti nahrávky za hlavu, tentokrát však ze zóny 7, je 

tým České republiky, který získal 25 nahrávek, a z toho bylo 13 rychlejších než 

uvedený průměr.  

 Celková četnost nahrávek do zóny IV je vyšší než do zóny II. Pouze týmy Itálie 

a Ruska se v této statistice vyjímají. Nejméně nahrávek do zóny IV a II vyprodukoval 

tým České republiky (148), což může být následkem buď špatného příjmu, anebo 

útokem z jiných zón. Naopak nejvíce nahrávek vyprodukoval tým Itálie se 193 

nahrávkami do obou zón. O jednu nahrávku méně vyprodukovalo družstvo USA. 

Třetím a čtvrtým týmem se stal tým Brazílie se 177 a Ruska se 157 nahrávkami.  

 Nejlepší poměr úspěšných a neúspěšných útoků (26 úspěšných a 15 

neúspěšných) a zároveň nejvyšší četnost rychlých nahrávek do zóny IV má Brazilský 

tým. Na druhém místě v četnosti rychlých nahrávek do zóny IV jsou týmy České 

republiky a USA s poměrem úspěšných útoků 17 vůči 15 neúspěšným na straně české 

reprezentace, u amerického družstva je tento poměr 20 ku 12. Italský tým má jako 

jediný nejnižší poměr úspěšných (11) a neúspěšných útoků (10). Poslední místo 

v četnosti rychlé nahrávky do zóny IV zaujalo družstvo Ruska s 13 nahrávkami a 

s úspěšností útoků 10. Naopak nejvyšší četnost rychlé nahrávky do zóny II získal právě 

Ruský tým, který do zóny II vyprodukoval 45 rychlých nahrávek, ze kterých bylo 24 

úspěšných a 21 neúspěšných. Druhým nejpočetnějším týmem vysílajícím nahrávky do 

zóny II, byl tým Itálie s poměrem 21 úspěšných a 10 neúspěšných útoků. Třetím a 

čtvrtým týmem v četnosti nahrávky se staly týmy Brazílie a České republiky, kdy 

v případě Brazílie poměr činil 16 úspěšných a 10 neúspěšných útoků a v případě České 

republiky činil poměr 15 úspěšných a 8 neúspěšných útoků. Poslední týmem v četnosti 

nahrávky do zóny II byl tým USA s 11 úspěšnými a 6 neúspěšnými útoky.  
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Hypotéza č. 1: 

 Rychlost nahrávky se bude měnit v závislosti na vzdálenosti nahrávače od 

útočníka. 

Hypotéza se potvrdila. 

 Rychlost nahrávky se v každém případě, a to vždy na základě vzdálenosti 

nahrávače od útočníka, změnila. Je to dáno na základě zrychlení, kdy velikost 

uděleného zrychlení na nestejně velké vzdálenosti nám neumožňuje provést útočnou 

kombinaci.  

Hypotéza č. 2: 

 Vyšší rychlost nahrávky nežli průměrná nebude automaticky znamenat větší 

chybovost útočícího hráče. 

Hypotéza se potvrdila. 

 Tato hypotéza se nám potvrdila (viz tabulka 28 a 29), a tudíž nám říká, že rychlá 

hra neznamená automaticky vyšší chybovost útočícího týmu, ale zároveň nám neříká, že 

týmy hrající rychleji jsou úspěšnější.  
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12. Závěry 

 Na základě úspěšnosti můžeme o Brazilském týmu říci, že z pěti hodnocených 

týmů je nejúspěšnější se 17 kladnými body z celkového počtu 67 nahrávek. Na druhém 

místě je tým USA s 13 kladnými body ze 49 nahrávek. O třetí místo se dělí tým Ruska 

(58 nahrávek) a tým Itálie (52 nahrávek) s 10 kladnými body. Posledním týmem je tým 

České republiky s 9 kladnými body z celkového počtu 55 nahrávek. Díky statistikám 

četnosti rychlých nahrávek můžeme říci, že tým Brazílie se dostane k rychlejší hře 

častěji než ostatní týmy. Naopak tým České republiky se dostává ze všech hodnocených 

týmů k rychlé hře nejméně. Tento velký rozdíl může být způsobený kvalitou příjmu, 

technickou a taktickou vyspělostí hráčů (nahrávač, útočník) či součinností družstva pro 

vytvoření optimálních podmínek pro rychlou hru do rozházené soupeřovy obrany. I 

právě velký rozdíl v celkové četnosti nahrávky mezi jednotlivými týmy (u některých až 

skoro o 10 nahrávek na zápas) může způsobovat nedostatečnou možnost tvorby rychlé 

hry. Jak už bylo zmíněno, rychlost letu míče je u týmů velmi podobná, ale právě na 

základě velké rozdílnosti distribuce míčů do zón IV a II je možnost tvorby rychlé hry a 

tím pádem i úspěchu v zápase nižší, než u týmů s vyšší četností nahrávky. Tento fakt 

vyvolává otázku: „Čím je způsoben takový rozdíl v četnosti nahrávky do těchto zón“? 

Pokusíme se na tuto otázku odpovědět. Prvně to může být taktickým záměrem, kdy 

týmy s nižší četností nahrávky útočí více středem sítě, popřípadě z jiných zón hřiště, než 

jsou zóny IV a II. To ale dle mého názoru tak propastný rozdíl v četnosti nahrávky 

nezpůsobí. Může to být způsobeno nekvalitním příjmem či obranou, kdy se daný tým 

k útoku ani nedostane. Nejpravděpodobnější možností je sloučení taktického záměru 

s chybovostí v příjmu a obraně.  

 Z taktického hlediska můžeme říci o hře Ruského a Italského týmu, že hrají více 

nahrávek do zóny II než do zóny IV. V případě Ruského týmu je tento rozdíl významný. 

Dalším možným taktickým záměrem, který můžeme vysledovat z uvedených tabulek, je 

hra brazilského týmu, který má neobvykle vysoký počet nahrávek z krajních zón hřiště. 

Můžeme tedy říci, že jde o jistý taktický záměr brazilského týmu co nejvíce roztáhnout 

hru na síti. Dále s jistotou můžeme říci, že brazilský tým nijak nevyčnívá ve hře jak 

před sebe, tak za hlavu, tudíž hra brazilského nahrávače je méně čitelná než hra českého 

nahrávače, o kterém statistiky hovoří, že více míčů od něj letí do zóny IV než do zóny 

II. Tato nečitelnost opět nahrává rychlejší hře, kterou může brazilský tým využívat. 

Dále ze statistik z tab. 31 můžeme vypozorovat taktický záměr amerického nahrávače, 
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tedy nahrávat z nejvytíženější zóny 7 za hlavu (do zóny II) a ze zóny 8 před sebe (do 

zóny IV) se stejným poměrem míčů letícím za hlavu i před sebe. U ostatních týmů je 

tomu naopak buď naopak, nebo poměr míčů je veden z větší části jen za hlavu v případě 

Ruska. 

 Dále bych uvedl, že i týmy do Top 30 jsou schopny vyprodukovat stejně rychlé 

nahrávky jako týmy Top 5. Důležitějším aspektem však je, jak často se k této hře 

dostanou a jaká je účinnost této hry v zápase.  

 Dalším zjištěním byl rozdíl v rychlosti nahrávek do zóny IV a II. Vezmeme-li 

zóny 6 a 7 a zóny 8 a 9, které jsou stejně vzdáleny od místa, kam směřovala nahrávka, 

tak můžeme říci, že ze zón 6 a 7 lítala nahrávka vyšší rychlostí do zóny IV (v tabulce 

zón zóna 10), než ze zón 8 a 9 do zóny II (zóna 5). Tento výsledek je určitým způsobem 

zkreslený z důvodu nižšího počtu nahrávek ze zón 8 a 9 do zóny II, než ze zón 6 a 7 do 

zóny IV. 

 

Doporučení pro teorii 

Pro další pokračování ve výzkumu rychlosti nahrávky, její úspěšnosti nebo četnosti, 

bych určitě doporučil zachovat mnou vytvořenou tabulku zón, popřípadě vytvořit 

tabulku novou, která by snižovala chybu měření, která v našem případě nastala. 

Rozhodně bych doporučil pro analýzu videí program Dartfish či jiný program 

s podobnými funkcemi, který mi analýzu videí velice usnadnil. V dalším výzkumu by se 

chybovost v útoku rychlé hry mohla konfrontovat s chybovostí hry útoku, kdy nahrávky 

nepřesáhnou průměrnou rychlost a porovnat tyto taktické herní styly.  
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