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Abstrakt

Název:

Charakteristika vrcholového volejbalu mužů v minulosti a jeho vztah
k současnému způsobu hry.

Cíle:

Cílem diplomové práce je získat, zpracovat a vyhodnotit názory většího
množství především bývalých hráčů, trenérů volejbalu a funkcionářů ČVS,
kteří se aktivně podíleli na vývoji volejbalu v uvedeném období. Dílčím cíle
práce je zpracování historie mužské reprezentace Československa a České
republiky ve volejbale a nástin historie volejbalu.

Metody: Ke splnění výzkumného cíle jsem využil metodu dotazování pomocí
nestandardizovaného dotazníku s uzavřenými otázkami. V druhé části
výzkumu jsem použil výzkumnou metodu rozhovoru. Rozhovor jsem zvolil
proto, že jsem si chtěl ověřit, zda jsem v dotazníku nezapomněl na žádnou
důležitou skutečnost související s daným tématem. Údaje získané z
dotazníku byly analyzovány součtem počtu probandů a jejich odpovědí.
Výsledky byly zpracovány běžnými statistickými metodami, vyjádřeny
slovně, tabulkově a pomocí grafů.
Výsledky: Výsledky práce ukázaly názory hráčů, trenérů a činovníků ČVS na
problematiku v oblasti charakteristika vrcholového volejbalu mužů v
minulosti a jeho vztah k současnému způsobu hry. Z výsledků vyplynulo, že
v námi sledovaném období došlo k výrazným změnám ve vývoji volejbalu a
ty ovlivnily výsledky Československé a České volejbalové reprezentace.

Klíčová slova: volejbal, vrcholový volejbal mužů, reprezentace, herní styl
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Abstract

Title:

Characteristics of the senior men's volleyball in the past and its relationship
to the current mode of the game.

Objectives: The thesis aims to acquire, process and evaluate the views of large
quantities mainly former players, coaches volleyball and CVS officials
who actively participated in the development of volleyball in that period.
The operational objective is to elaborate the history of men's national team
of Czechoslovakia and the Czech Republic in volleyball and an outline of
the history of volleyball.

Methods:

To meet the research goals, I used method of questioning using nonstandardized questionnaire with closed questions. In the second part of the
research I used a research method interview. I Interview I chose because I
wanted to check whether I am in the questionnaire did not forget any
important fact related to your topic. Data collected from questionnaires
were analyzed sum of probands and their answers. The results were
processed by conventional statistical methods, expressed verbally, in tables
and graphs.

Results:

The results indicated the views of players, coaches and officials CVF on the
issue of characterization senior volleyball men in the past and its
relationship to the current mode of the game. The results showed that in
the monitored period, there were significant changes in the development of
volleyball and they have influenced the results of the Czechoslovak and
Czech volleyball team.

Keywords: volleyball, volleyball senior men, national team, playing style
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1. ÚVOD
Téma diplomové práce, charakteristika vrcholového volejbalu mužů v minulosti a
jeho vztah k současnému způsobu hry, jsem si vybral záměrně. Zjistil jsem, že ačkoliv
má volejbal v naší zemi dlouholetou tradici, není nikde vývoj vrcholového volejbalu
mužů v uvedeném období zpracován. Z těchto důvodů mě zaujala myšlenka zmapování
vývoje Československa a České republiky ve volejbale. Rozhodl jsem se tomuto tématu
věnovat obsah mé diplomové práce.
Přestože je Česká republika ve volejbalu momentálně výsledkově na ústupu, stále je
tento sport u nás velmi populární. To dokazuje i množství publikací a především
diplomových prací, které jsou na téma volejbalu napsány. Málokterá z nich se však
věnuje vývoji a dějinám tohoto sportu či mapování jeho proměn v průběhu let. Jedinou
publikací, kterou jsem objevil, je kniha „80 let organizovaného volejbalu v České
republice: 1921 - 2001“ od Jaroslava Víta. Další publikace, které o volejbalu vychází, se
vývojem volejbalu už tolik nezabývají. Tedy až na výjimky v podobě různých
almanachů, brožurek a novinových či časopiseckých článků.
V této práci jsem získával, zpracovával a vyhodnocoval názory většího množství
především bývalých hráčů, trenérů volejbalu a funkcionářů ČVS, kteří byli účastny při
vývoji volejbalu v uvedeném období. Dále jsem se v práci zabýval zpracováním historie
mužské reprezentace Československa a České republiky ve volejbale a nástin historie
volejbalu.
Konkrétně, jak tyto změny ovlivnily hru. Jestli byly tyto změny podnětem pro
vznik nových herních systémů a kombinací. Zjišťuji také to, co by změnili na
současných pravidlech volejbalu.
Dále se zabývám otázkou, čím byly ovlivněny výsledky československé a české
volejbalové reprezentace v jednotlivých obdobích a to od roku 1940 až do roku 2015.
Po vyhodnocení mnou získaných výsledků bude možné porovnávat názory hráčů a
trenérů na danou problematiku s odbornou literaturou.
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2. HISTORICKÁ A TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
2.1 CHARAKTERISTIKA VOLEJBALU
Volejbal je míčová hra, hraná dvěma družstvy na herním poli, které je rozděleno
sítí. Je to populární kolektivní hra, která je oblíbená po celém světě všemi věkovými
kategoriemi. Existují volejbalu velmi podobné sporty, které se od něho primárně liší
počtem hráčů, povrchem a prostředím, kde se sport odehrává. Nejhranější hrou je hra
šesti hráčů proti stejnému počtu. Obliba volejbalu spočívá v materiální a prostorové
nenáročnosti a možnosti hrát hru celoročně. Přednostmi volejbalu jsou poměrně
jednoduchá pravidla, rychlé střídání herních situací, jejich velká variabilita a velký
emotivní náboj.
Cílem hry je odbít míč do hrací plochy soupeře na zem a bránit soupeři
povolenými činnostmi dostat míč zpět do pole, dle pravidel. Každé družstvo má nárok
na tři odbití v poli (včetně dotyku bloku), aby dostalo míč na stranu soupeře.
Hra začíná uvedením míče do hry podáním. Podávajícím hráčem, který stojí za
koncovou čárou hřiště, je míč odbíjen přes síť do pole soupeře. Pokračuje se v rozehře
do té doby, než se dotkne míč na hrací ploše země (palubovky), nebo se nepodaří
pravidly povoleným způsobem vrátit míč.
Při hře získá bod tým, který vyhrál danou rozehru, a tudíž začíná další rozehru
na podání. Volejbal se hraje na tři vítězné sety, jestliže se dosáhlo pětadvaceti bodů
nejméně dvoubodovým rozdílem, vyhrává družstvo set (25 : 23, 27 : 25 atd.). V případě
stavu 2 : 2 na sety, se hraje takzvaná zkrácená hra (tiebreak) do 15 bodů, nejméně
dvoubodovým rozdílem. (Ejem, 1988)

2.2 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE SVĚTOVÉHO VOLEJBALU
Koncem minulého století se rozšířil po celém světě zájem o tělesnou výchovu a
sport, a to zejména z důvodu, že lidé díky svému sedavému zaměstnání hledali aktivní
způsob života. Nejvíce se sport rozšířil v Americe, a to konkrétně mezi studenty a
vrstvami obyvatelstva, kteří měli dostatek volného času.
Mezi nejoblíbenější sporty patřily ty, které se hrály v letní sezóně. Mezi ně
patřila atletika, ragby, baseball a další. V zimě zájem o tělesnou výchovu silně klesal,
díky tamnímu neatraktivnímu výběru sportů jako je gymnastika nebo společenské hry,
které je nenaplňovaly.
9

Z těchto důvodů vytvořil ředitel holyokské koleje, profesor tělesné výchovy
W.G.Morgen, pro své studenty hru “minonette“. V tělocvičně, kterou rozdělil tenisovou
sítí ve výšce asi 183 cm od země na dvě poloviny. Nechal studenty odbíjet basketbalový
míč z jedné poloviny na druhou. První pokusy s těžkým basketbalovým míčem se v roce
1895 nezdařily, ani po použití basketbalové duše nebylo vyhovující. Důležitou překážku
ve vývoji volejbalu odstranil speciálně vyrobený míč od firmy Spalding. Po předvedení
hry na springfieldské konferenci ředitelů tělesné výchovy Ymcy, získala hra nový název
“volleyball“, který vychází z anglických slov „volley“ = odehrání míče bez dotyku
země a „ball“= míč.
V roce 1896 vychází první článek o odbíjené v časopise “Physical Education“.
„…V tomtéž roce J.J.Cameron uveřejňuje první pravidla hry.:
1) Hra sestává z deseti směn.
2) Směna je: a) jedno podání na každé straně, tj. když jeden hráč každé
strany odehraje své podání, b) když tři hráči nebo více hráčů odehrají na
každé straně svá podání. Hráč podává tak dlouho, než je vyřazen ztrátou
míče.
3) Hřiště je 25 stop široké a 50 stop dlouhé (7,65 m × 15,33 m).
4) Síť je 2 stop široká a 24 stop dlouhá (0,61 m × 8,22 m). Výška sítě je 6
stop a 6 palců od země (1,98 m).
5) Podání. Podávající hráč stojí jednou nohou na zadní čáře. Míč musí být
udeřen rukou. K podání jsou určeny dva pokusy. Při podání musí míč
letět alespoň 10 stop (3,05 m), driblink není dovolen. V případě, že se
míč při podání dotkne sítě a skončí v poli soupeře, je počítán jako dobrý
pokus, pokud se ho jeden ze spoluhráčů dotkl. Letí-li takový míč mimo
soupeřovo pole, nemá již podávající druhý pokus.
6) Míč je gumová duše krytá kůží nebo plátnem. Obvod nemá být menší než
25 palců a větší než 27 palců (63.5 cm – 68,58 cm) a nesmí vážit méně
než 9 a více než 12 uncí (255,15 g – 340,2 g).
7) Každé dobré podání, které není vráceno, nebo nevracený míč ve hře
druhou stranou se počítá jako bod pro stranu podávající. Družstvo
dosahuje bodu, jen má-li podání, udělá-li chybu při vracení míče,
znamená to ztrátu podání.
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8) Míč, který narazí (dotkne se) na síť, s výjimkou prvého podání, se počítá
jako mrtvý míč.
9) Míč na čáře se počítá jako mimo hřiště.
10) Může hrát libovolný počet hráčů. Dotkne-li se hráč sítě, je míč mrtvý.
Držení míče je zakázáno. Míč, který se odrazí od jakéhokoli předmětu
vně hřiště zpět do hřiště, je dobrý (je ve hře). Driblink je dovolen na 4
stopy (1,2 m) od sítě…“ (Stibitz, 1969)
Státy Kanada a Indie jako první převzaly odbíjenou od USA v roce 1900. Dále
se během patnácti let dostává odbíjená do států středoamerických a
jihoamerických (např. Peru 1910, Uruguay 1912 apod.) Po té se šíří i na východ
(Čína 1913).
Vzhledem ke vstupu Ameriky do první světové války, se odbíjená
dostává i do Evropy. V SSSR se začala obíjená hrát v roce 1922. V ČSR se
odbíjená rozvíjí pod silným vlivem Ymcy, hned po první světové válce.
Evropskému prvenství se mohlo pyšnit ČRS, které v roce 1924 založilo první
volejbalový svaz v Evropě. Ani Amerika, jakožto zakladatelka volejbalu,
nezaložila volejbalový svaz dříve než v ČSR.
Odbíjená Dálného východu byla pro Evropu dlouho neznámá. Japonské
družstvo se zúčastnilo poprvé mistrovství světa v Rio de Janeiru až v roce 1960,
obsadili ihned druhé místo. Je to obdivuhodné. Úspěchu docílili zejména díky
tvrdému tréninku a taktice. O tvrdosti tréninku stačí zmínit jen to, že, přípravě na
olympijské hry věnovali až 52 hodin týdně. Z jihoamerických odbíjenkářů
dosahuje nejlepších výsledků družstvo Brazilců.
V roce 1947 je založena mezinárodní volejbalová organizace FIVBFederation International de Volley – Ball. Patří tedy mezi poměrně mladé
organizace. Při kongresu v Praze v roce 1966 má již 96 členských států, což řadí
FIVB mezi největší světové sportovní federace. Díky zásluze FIVB je odbíjená
uznána za olympijský sport. Na tokijských olympijských hrách v roce 1964 je
zařazena do programu.
Koncem osmdesátých let jsou zřízeny dvě první profesionální
volejbalové soutěže (Světová liga mužů a Světové grand prix pro ženy).
Dalším velkým úspěchem pro volejbal je rok 1996, díky zařazení
beachvolejbalu do programu olympijských her. (Příbramská, & kol. 1996)
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2.3 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE ČESKÉHO VOLEJBALU
V ČSR se volejbal začíná rozvíjet ihned po první světové válce. Patří tedy mezi
relativně mladé sporty. Jedním z předních propagátorů volejbalu byl J. A. Pípal, který
uspořádal první tělovýchovný kurs Ymcy, pořádaný v Žilině pod vedením kap. J.
Machotky a prof. J. A. Pípala. Účastníci měli možnost seznámit se s řadou nových her –
basketbal, volejbal.
V roce 1920 mohla česká veřejnost shlédnout první ukázku volejbalu na
Žižkově, před odjezdem na antverpské olympijské hry. Největším propagátorem této
hry byla organizace Ymca, která šířila znalost hry především mezi vojáky a studenty.
Volejbal se stal v této době především sportem studentským. Získal si mezi studenty
vysokých škol velkou oblibu.
Pro československou odbíjenou je historický rok 1924, kdy byl ustaven
Československý volley a basketbalový svaz, který je nejstarším Evropským a druhým
nejstarším světovým svazem odbíjené. V témže roce se začalo hrát československé
volejbalové mistrovství. V něm byla nejúspěšnější Strakova akademie, která si dokázala
udržet titul až do roku 1933. K velkému rozšíření volejbalu v ČSR ve 30. letech,
přispělo založení Trampské volleyballové ligy. Díky ní se volejbal velice
zpopularizoval a dostal se do povědomí veřejnosti.
V roce 1946 se odbíjená oddělila od basketbalu a založila si vlastní svaz ČVS.
O tři roky později, v roce 1949, již pořádá v Praze první mistrovství světa, kde
reprezentanti obsadili druhou příčku. V roce 1952 se mění herní styl hry, kdy převzali
systém vbíhajícího nahrávače. Zlepšila se tím jejich fyzická zdatnost, zdokonalili se
v útočné činnosti na síti a především se vylepšila jejich hra v poli. Toto zlepšení bylo
korunováno úspěchem na třetím mistrovství světa v Paříži, kdy zvítězili bez jediné
prohry.
Mistrovské tituly v domácích soutěžích získávalo většinou družstvo vojáků
(ATK, ÚDA, DUKLA), a to celkem desetkrát. Až v roce 1965 vybojovala titul
Brněnská Zbrojovka.
Československá odbíjená má díky svým dosavadním výsledkům dobrý zvuk v
celém světě. (Stibitz, 1969)
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2.4 PRAVIDLA VOLEJBALU
„…Zařízení a vybavení, první kapitola.
a) Hrací plocha
Hrací plocha zahrnuje hřiště a volnou zónu, která musí být pravoúhlá a symetrická.
Hřiště je obdélník o rozměrech 18 × 9 m obklopený volnou zónou, která je pro oficiální
soutěže FIVB nejméně 5 metrů od postraních čar a 8 metrů od koncových čar. Nad
hrací plochou by měl být volný prostor alespoň do výšky 12,5 metru. Podélná osa
střední čáry rozděluje pod sítí hřiště na dvě stejná pole. V každém poli je ve vzdálenosti
3 metry od středu hřiště vyznačena čára útočná (vznikají tak přední a zadní zóny hřiště).
Za koncovými čárami ve volné zóně jsou v šířce hřiště prostory podání. Prostor pro
střídání je dán prodloužením útočných čar a čáry středové. Vymezeny jsou také prostory
pro rozcvičování a pro vyloučené hráče. Všechny čáry mají šířku 5 centimetrů a patří
do prostoru, který ohraničují.
b) Povrch hrací plochy
Povrch musí být plochý, vodorovný a jednolitý. Nesmí pro hráče představovat jakékoliv
nebezpečí zranění. Je zakázáno hrát na hrubých nebo kluzkých površích. V halách musí
být povrch hřiště světlé barvy. Ve světových soutěžích FIVB je povolen pouze dřevěný
nebo syntetický povrch.
 Teplota a osvětlení
Nejnižší teplota nesmí klesnout pod 10ºC. Ve světových soutěžích FIVB by neměla být
teplota vyšší než 25ºC a minimální nižší než 16ºC. Osvětlení ve světových soutěžích
FIVB by mělo být osvětlení hrací plochy 1.000 až 1.500 luxů měřených ve výšce 1 m nad
povrchem hrací plochy.
 Síť
Výška sítě, síť je umístěna svisle nad střední čárou a její horní okraj je ve výšce 2,43 m
pro muže a 2,24 pro ženy. Výška se měří ve středu hřiště. Výška sítě musí být přesně
stejná a nesmí převýšit stanovenou výšku o víc než 2 cm. Struktura, síť je 1 m široká a
9,5 m dlouhá, zhotovena z černých čtvercových ok o straně 10 cm. Na jejím horním
okraji je umístěna vodorovná páska, široká 5 cm. K upevnění sítě ke sloupkům a
k udržení jejího horního okraje napnuté je uvnitř pásky vedeno pružné lanko. Součástí
sítě je také anténka, je to ohebná tyčka dlouhá 1.80 m. Anténky jsou dvě a jsou
upevněny na vnějším okraji každé postranní pásky a umístěny na opačných stranách
sítě. Vrchních 80 cm každé anténky převyšuje síť a ohraničují bočně prostor přeletu.
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 Míč
Míč musí být kulatý, s povrchovou vrstvou zhotoven z měkké kůže a uvnitř s duší z gumy
nebo jiného podobného materiálu. Jeho obvod je 65 – 67 cm a jeho váha je 260 – 280
gramů. Vnitřní tlak je 0,300 až 0,325 kg/cm2. Všechny míče použité v utkání musí být
jednotné, týká se to jejich obvodu, váhy, tlaku, typu. Ve světových soutěžích FIVB musí
být používáno tří míčů.
Účastníci, druhá kapitola.
 Družstva
Družstvo se může skládat nejvýše z dvanácti hráčů, trenéra, asistenta trenéra, maséra a
lékaře. Jeden z hráčů je kapitánem družstva a musí být označen v zápisu o utkání.
Hráči, kteří nehrají, buď sedí na lavičce družstva, nebo jsou ve svém prostoru pro
rozcvičení. Trenér a další členové družstva sedí na lavičce, ale mohou ji dočasně
opustit. Jak kapitán, tak i trenér družstva jsou zodpovědní za chování a kázeň členů
svého družstva. Kapitán má na starosti zápis o utkání a zastupuje družstvo při losování.
Trenér v průběhu utkání řídí hru svého družstva z místa vně hřiště. Určuje hráče
základní sestavy, jejich náhradníky a vyžaduje oddechové časy. Výstroj hráče se skládá
z dresu, trenýrek, ponožek, a sportovní obuvi.
Uspořádání hry, třetí kapitola.
 Zisk bodu, vítězství v setu a v utkání
Družstvo získá bod, úspěšně umístěným míčem do soupeřova pole, když se družstvo
soupeře dopustí chyby, když je družstvu soupeře udělen trest. Družstvo se dopustí chyby
tím, že provede některou činnost ve hře v rozporu s pravidly. Jestliže vyhraje rozehru
podávající družstvo, získá bod a pokračuje v podání. Když vyhraje rozehru přijímající
družstvo, získává bod a následně musí podávat. Vítězství v setu, set vyhrává to družstvo,
které jako první získalo 25 bodů s rozdílem nejméně dvou bodů. V případě
nerozhodného stavu 24 : 24 se ve hře pokračuje, dokud není dosaženo dvoubodového
rozdílu, například (26 : 24, 27 : 25).
Vítězství v utkání, v utkání vítězí družstvo, které vyhrálo tři sety. V případě
nerozhodného stavu 2 : 2 na sety se rozhodující pátý set hraje do patnácti bodů
s rozdílem nejméně dvou bodů. Družstvo, které je prohlášené za neúplné v setu nebo
utkání, prohrává set nebo utkání.
Herní činnosti, čtvrtá kapitola.
 Situace ve hře
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Míč je ve hře od okamžiku úderu do míče při podání povoleném prvním rozhodčím. Míč
je mimo hru v okamžiku chyby odpískaném jedním z rozhodčích. Míč ve hřišti ´´dobrý
míč´´, jestliže se dotkne povrchu hřiště, včetně vymezujících čar. Míč je mimo hřiště
´´aut´´ když, část míče která se dotkne povrchu, je zcela mimo vymezující čáry. Dále
když se dotkne, předmětu vně hřiště, stropu, antének nebo sloupků.
 Odbití
Každé družstvo musí hrát na své vlastní ploše a ve svém volném hracím prostoru hry.
K vrácení míče má každé družstvo právo nejvýše na tři odbití i po bloku. Hráč nesmí
odbít míč dvakrát po sobě. Míč se může dotknout kterékoliv části těla. Míč musí být
udeřen, ne chycen nebo hozen.
 Podání
Podání je uvedení míče do hry zadním pravým hráčem, který je v zóně podání. Hráči
musí dodržovat pořadí postupu na podání uvedené na záznamu postavení. Provedení
podání, míč musí být nadhozen nebo puštěn z ruky a poté udeřen jednou rukou,
v okamžiku podání se hráč nesmí dotýkat hrací plochy. Podávající hráč musí udeřit do
míče v průběhu pěti sekund.
 Útočný úder
Všechny akce, po kterých míč směřuje do pole soupeř, kromě podání a bloku, jsou
považovány za útočné údery. Během útočného úderu je dovoleno ´´ulití´´, jestliže je
dotek čistý.
 Blok
Blokování je činnost hráčů v blízkosti sítě, jejímž účelem je zabránit přeletu míče od
soupeře tím, že sáhnou výše, než je horní okraj sítě. Blok je dokončený, kdykoliv se
blokující dotkne míče. Blok je povolen pouze hráčům přední řady. Dotek míče při bloku
není započítán jako odbití družstva. Blokovat soupeřovo podání je zakázáno.
Přerušení hry a rozhodčí, kapitola pátá.
 Přerušení hry
Řádné přerušení hry jsou oddechové časy a střídání hráčů. Každé družstvo má v jednom
setu právo maximálně dva oddechové časy a šest střídání hráčů. Oddechový čas trvá 30
vteřin…“ (Fink, 1996)

2.5 VÝZNAMNÁ DATA Z HISTORIE VOLEJBALU A FIVB
1947
•

14 národních federací zakládá FIVB
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1949
•

První mistrovství světa mužů v Praze.

•

Změny v pravidlech:
- umožnění nahrávky zadním hráčem, což v praxi umožnilo útočit třem hráčům
přední řady.

1951
•

Změny v pravidlech:
- další z řady změn v pravidlech bylo, umožnění přesahu útočícího hráče přes síť
s podmínkou, že samotné odbití míče bylo provedeno ve vlastním hřišti
- možnost útoku hráče zadní řady.

1953
•

Na kongresu Mezinárodní volejbalové federace došlo k přesně definované
činnosti a terminologii pro rozhodčí.

1954
•

Na Filipínách byla založena Asijská konfederace, byl tak učiněn první krok k
celosvětovému sjednocení volejbalu pod vedením FIVB.

1955
•

Japonsko opustilo svoji verzi volejbalu ve které se hrálo s devíti hráči na obou
stranách a přijalo pravidla FIVB.

•

Ve Francii se poprvé konalo současně Mistrovství světa mužů i žen.

•

Poprvé v historii se Mistrovství světa zúčastnili hráči ze čtyř kontinentů.

•

Mezinárodní volejbalová federace vydává svůj premiérový Bulletin.

1957
•

Při jednání MOV se uskutečnil v Sofii exibiční turnaj pořádaný FIVB. Vysoká
návštěvnost byla velkým impulsem pro MOV přijmout volejbal mezi olympijské
sporty.

•

Poprvé bylo k vidění odbití obouruč spodem, shodou okolností ho předvedli
Českoslovenští reprezentanti a shodou okolností to bylo na Mistrovství Evropy
v Praze.

1959
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•

Změny v pravidlech:
- zakázáno clonění hráčů při podání
- za přešlap se považuje celé chodidlo na straně soupeře

1963
•

Založení evropské volejbalové konfederace CEV.

1964
•

Od 13. - 23. října měl volejbal svoji premiéru jako olympijský sport
v japonském Tokiu.

•

Změny v pravidlech:
- umožnění druhého úderu po blokování
- zákaz přesahu bloků do soupeřova pole

1968
•

Změny v pravidlech:
- zavedeny anténky, jejich vzdálených tehdy od sebe byla 9,40 m

1969
•

FIVB uznala novou volejbalovou konfederaci Norseca, která sdružuje
volejbalové svazy Severní, Střední Ameriky a Karibiku.

•

Byla založena trenérská komise FIVB.

1973
•

Poprvé se uskutečnil Světový pohár žen v Montevideu.

1974
•

Změny v pravidlech:
- rozteč antének se upravila na 9 m
- mohou se hrát tři údery po vlastním bloku
- obě pravidla vstoupila v platnost v roce 1976

1977
•

Uskutečnilo první Mistrovství Světa věkové kategorie juniorů a juniorek

1980
•

Za oficiální tři jazyky pro prezentaci pravidel se staly francouzština, angličtina a
španělština.

1984
•

Na 19. kongresu FIVB byl zvolen předsedou mezinárodní volejbalové federace
Mexičan Ruben Acosta
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•

Při olympijských hrách v Los Angeles bylo poprvé k vidění smečováné podání.
S touto technickou novinkou přišli brazilci.

1988
•

Změny v pravidlech:
- bylo schváleno nové počítání bodů v pátém setu. Každá rozehra znamenala bod
(tie-breakový systém). Za nerozhodnutého stavu 16:16 o vítězi utkání
rozhodovalo, kdo získá 17 bod. V předchozích setech byl zachován systém
počítání se ztrátami

1989
•

Poprvé bylo uspořádáno Mistrovství Světa věkové kategorie kadetů a kadetek.

1990
•

Mezinárodní volejbalová federace vytvořila pro mužské reprezentační týmy
Světovou ligu.

1992
•

Změny v pravidlech:
- po Olympijských hrách v Barceloně bylo upraveno počítaní rozhodujícího
pátého setu. Vítězné družstvo muselo zvítězit o dva body

1993
•

Plážovému volejbal byl zařazen do programu olympijských her.

•

Poprvé se hrála Grand Prix, ženská obdoba mužské Světové ligy.

1994
•

Změny v pravidlech:
- míč se může zahrát jakoukoliv části těla
- zóna podání byla rozšířena na celou šířku hřiště
- umožněn dvojitý úder do míče při přeletu ze strany soupeře

1995
•

Volejbal oslavil 100 let od svého vzniku.

1996
•

Poprvé se na Olympijských hrách představil plážový volejbal.

•

Změny v pravidlech:
- změna tlaku míče na 0,300-0,325 kg/m
- třímetrová čára se pomyslně prodloužila do nekonečna
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•

Zkouší se nový herní post, specialista na obranu - libero.

1997
•

Mezinárodní volejbalová federace oslavila 50 let od svého vzniku. Počet
členských zemí vzrostl z původních 14 na 217.

•

Počet registrovaných hráčů, dle statistik FIVB, přesáhl jednu miliardu lidí na
celém světě.

1998
•

Změny v pravidlech:
- změna počítání, po tie-breaku se bezztrátovým systémem (každá rozehra
znamená bod) budou počítat všechny sety
-

zavedení libera do hry.

-

trenér družstva může během utkání stát nebo chodit ve volné zóně před

lavičkou svého družstva
•

Zmíněné novinky v pravidlech, které výrazně změnily charakter hry, byly
poprvé k vidění při Mistrovství světa v Japonsku.

2000
•

Po provedeném podání je dovolen dotek sítě míče.

2005
•

Je dovoleno kromě jednobarevného, světlého míče používat i míče barevné.
Libero nesmí být kapitánem a musí mít odlišný dres od ostatních spoluhráčů.

2009
•

Dotek sítě v její spodní části není považován za chybu. Chybou je pouze dotek
sítě v oblasti horní pásky.

•

2.6 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH POSTŮ
Nahrávač
Jeho hlavním úkolem je nahrávat. Kvalitní nahrávač musí ovládat všechny druhy
nahrávek a musí umět organizovat útočnou hru družstva. Měl by mít dostatečnou
tělesnou výšku kolem 195 cm a výskok, protože v přední části hřiště zaujímá postavení
v zóně číslo II kde je veden nejkvalitnější útok soupeřových smečařů. V poli hraje v
zóně číslo I. Dále musí mít na vysoké úrovni reakční rychlost a lokomoční rychlost
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dolních končetin, aby se včas dostal k místu nahrávky. Vyžaduje se také od něj statečná
úroveň volních vlastností, jako je bojovnost, touha po vítězství apod. Důležitou
vlastností nahrávače je schopnost komunikace s hráči, musí být schopen domluvit se
spoluhráči na způsobu hry jak v obraně, tak útoku. To se musí projevovat častým
povzbuzováním slovním i gestikulací. Tato činnost je nezbytnou součástí komplexního
chování nahrávače a bez něho nemůže úspěšně plnit svou roli.
Diagonální hráč
Bývá většinou nejčastěji útočícím hráčem. Četnost jeho smečí je značná, v procentech
se pohybuje mezi 70-80. Není výjimkou, že diagonální hráč provede v průběhu jednoho
setu 12-15 smečí, zatímco ostatní hráči (smečaři a blokaři) 4-6 smečí. Diagonální hráč
je velmi často využíván k útoku ze zadních zón - „z doskoku", a to nejvíce ze zóny 1,
potom také ze zón 5, případně 6. Tento hráč proto často rozhoduje důležité okamžiky
setu nebo utkání a velmi záleží na jeho úspěšnosti. Pokud dosahuje více než 55-60 %,
družstvo vyhrává, při nižší procentuální úspěšnosti, než je tato, ve většině případů
prohrává. Vzhledem k tomu, že diagonální hráč hraje nejčastěji v zóně 2, je pro
družstvo výhodné, když je levák. Co se týče příjmu podání, tak většina vrcholových
družstev používá příjmu bez zapojení diagonálního hráče a umožňuje mu tak dobře se
připravit k provedení útočného úderu. (Císař, 2005)
Blokař
Tuto funkci zastávají v družstvu zpravidla nejvyšší hráči. Jejich úkolem je zablokovat
rychlý útok soupeře v zóně 3. Blokař musí dobře ovládat smeče z různých nahrávek
prvního i druhého sledu, kterými zakončuje útočné kombinace na signál, Jeho činnost u
sítě klade vysoké nároky na reakční a lokomoční rychlost při přesunech v místům
blokování a také na dostatečnou míru anticipace, tj. předvídání, odkud bude soupeř
zakončovat svůj útok. V zadních zónách bývá blokař ve většině případů střídán
specialistou - liberem, který dokáže lépe plnit obranné úkoly při vybírání míčů v poli.
Smečař
Hraje nejčastěji v zóně IV a plní úkoly hráče, zakončujícího útočné kombinace z
vysokých či vyšších nahrávek. Musí však ovládat i útok z dlouhé či zkrácené vystřelené
nahrávky. Pokud je hráčem zadní řady jeho postavení bývá v zóně VI nebo V. Ze zóny
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VI často po domluvě s nahrávačem útočí tzv. pipe, který je hraný v tandemu ve
spolupráci se s blokařem. Dále musí úspěšně zablokovat útok soupeře, zakončovaný v
zóně 2 i další kombinace na signál, které vyúsťují v zónách u soupeře v zónách II a III.
Smečaři nemusí být hráči výrazně vysokých postav. Jejich tělesná výška se často
pohybuje v širším rozmezí od 190 do 205 cm. Předpokladem jejich úspěšného útoku je
však dostatečně rozvinutá výbušná síla dolních končetin, která umožní vysoký výskok,
resp. dosah ve výskoku. Vrcholoví smečaři dosahují ve výskoku do výšek až k 370 cm.
Smečaři spolu s liberem patří k hráčům, kteří se nejvíce účastní příjmu podání.
Podmínkou pro kvalitního smečaře je tak perfektní zvládnutí důležité herní činnosti
jednotlivce - příjmu podání. Další požadavky z oblasti herních činností jsou kladeny na
smečaře při hře v poli - vybírání. Je to proto, že zůstávají v obraně ve všech zadních
postaveních a musí úspěšně vybírat míče smečované od soupeře.

Liber
Bývá to většinou hráč menší postavy, jeho činnost je výrazně omezena pravidly. Měl by
být organizátorem obranné činnosti družstva. Je hráčem pouze zadních zón hřiště,
nejčastěji zón V nebo VI. Hlavním jeho úkolem je perfektně přijímat podání a přihrávat
i v průběhu rozehry. Dále se od něj vyžaduje úspěšné vybírání míčů letících jak od
soupeře, tak od vlastních spoluhráčů (např. od bloku). Pro tuto činnost musí mít libero
na vysoké úrovni obratnost - koordinační složku, reakční i lokomoční rychlost a
dostatečnou úroveň anticipace. Libero musí být připraven na svoji funkci i z hlediska
psychického. Ne každý volejbalista unese omezení, která jsou liberu dána pravidly, a
pochopí, že může výrazně přispět ke kvalitnímu a úspěšnému výkonu družstva. Vývoj
volejbalu ukázal, že zavedení libera splnilo očekávání, pro které byla tato
specializovaná funkce zavedena - posílit obranu a prodloužit délku volejbalové rozehry.
Volejbal se tak stal pro diváky atraktivnější a přitažlivější (Buchtel et al., 2005;
Zapletalová, Přidal & Laurenčík, 2007).
Na základě studie Marques at al.(2009), která zkoumala antropometrické a silové
charakteristiky hráčů elitního mužského volejbalu, byly zjištěny rozdíly mezi hráči na
jednotlivých herních pozicích. Byly hodnoceny tyto ukazatele – výška, BMI, statická
síla (bench press a dřepy s činkou) a dynamická síla (hod medicimbalem, skok přes
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překážku). Výsledky testování ukázaly, že střední blokař a diagonální hráč jsou vyšší a
těžší, zatímco hráči na liberu jsou lehčí. Dále bylo zjištěno testováním na bench pressu,
že střední blokaři a diagonální hráči jsou podstatně silnější než nahrávači a hráči na
liberu. Nahrávači měli daleko slabší výsledky v testu (dřepy s činkou) než smečaři a
diagonální hráči. Další podstatné rozdíly v statické a dynamické síle mezi jednotlivými
herními posty nebyly zjištěny. Tyto výsledky ukazují rozdíly v antropometrických a
silových charakteristikách na jednotlivých herních pozicích v elitním mužském
volejbale. (Císař, 2005)

2.7 SYSTEMATIKA VOLEJBALU
Volejbalové utkání je tvořeno sety a jednotlivé sety jsou tvořeny rozehrami. Rozehra
představuje časový úsek od podání do přerušení hry. Rozehra se dále dělí na úseky
rozehry, které se rozlišují podle toho, zda má družstvo míč ve svém držení či nikoli na
plnící převážně úkoly útočné nebo převážně úkoly obranné. Nejmenší částí rozehry je
herní situace. Herní situace vznikají působením vnitřních a vnějších činitelů hry. Mezi
vnitřní činitele řadíme postoj a postavení hráčů, let míče ve vlastním a soupeřově poli,
počet provedených a ještě možných odbití míče, kvalitu výkonu a výkonnosti hráčů,
speciální schopnosti a dovednosti hráčů. Mezi vnější faktory patří důležitost a stav
utkání a prostředí, v němž se hraje. Každá herní situace je řešena týmovými a
individuálními herními činnostmi - herními kombinacemi a herními činnostmi
jednotlivce. Použití herních činností jednotlivce a herních kombinací je do jisté míry
ovlivněno i systémem hry družstva. (Buchtel, 2006)
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2.8 GRAFICKÉ ZNAČENÍ VE VOLEJBALU
K lepšímu znázornění herních kombinací a systémů bylo zapotřebí vyvinout jednotné
grafické značení pro zakreslování hráčů a jejich pohybu a pohybu míče v poli. Na
magnetickou tabulku s nákresem volejbalového hřiště se pak trenérům lépe znázorňuje
postavení družstva a schéma herních činností.
Pro lepší prostorovou orientaci se hřiště rozděluje na šest zón, které se používají při
popisu postavení hráčů a rozeznání směru letu míče.
Schéma hřiště s označením zón:
Dále se pro lepší popis různých herních situací používají jednotné grafické symboly.
Symboly používané ve volejbalu se v různých publikacích liší. Pro svoji diplomovou
práci jsem si vybrala značení, které se používá v České republice podle. (Buchtel, 2005)
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Grafické značení používané v České republice:

2.9 HERNÍ KOMBINACE VE VOLEJBALU
Herní kombinace jsou ve volejbalu velice důležité z hlediska technicko-taktické stránky
hry. Jejich základem je spolupráce dvou a více spoluhráčů při řešení nastalé herní
situace. Volejbalové utkání je složeno z mnoha herních kombinací, které na sebe
plynule navazují, nebo se i překrývají. Každá herní kombinace má svůj specifický
charakter a taktický cíl.
Různí autoři definují ve svých publikacích herní kombinaci odlišně. Choutka, Dobrý a
Rovný definují herní kombinaci jako záměrnou spolupráci dvou i více hráčů, kteří
uskutečňují společný taktický záměr. (Choutka, Dobrý, Rovný, 1996) Oldřich Kaplan
definuje herní kombinaci jako spolupráci dvou nebo více hráčů v určitém prostoru hřiště
a při určité rychlosti provedení, která uskutečňuje společný taktický záměr. (Kaplan,
1999) Nejnovější definice, kterou zde uvádím, je od Jaroslava Buchtla:,,Herní
kombinace je cílevědomá, prostorově i časově sladěná spolupráce dvou nebo více hráčů,
kteří uskutečňují společný herní zájem.“ (Buchtel, 2005)
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Herní kombinace ve volejbalu dělíme na herní kombinace plnící převážně úkoly útoku,
kombinace plnící úkoly obrany i útoku a kombinace plnící převážně úkoly obrany. Ty
se poté dále dělí. Rozdělení herních kombinací uvádím podle (Buchtel, 2005)

2.9.1 HERNÍ KOMBINACE PLNÍCÍ ÚKOLY PŘEVÁŽNĚ
ÚTOKU
Herní kombinace plnící převážně úkoly útoku dělíme podle způsobu zakončení
útočného úderu na herní kombinace bez signálu a herní kombinace se signálem.
1. kombinace bez signálu
Herní kombinace bez signálu z normální nahrávky začínají přihrávkou nebo příjmem
podání, pokračují středně vysokou či vysokou nahrávkou a jsou zakončeny útokem do
pole soupeře. Nevýhodou těchto kombinací je jejich délka. Při průběhu kombinace má
soupeř dostatek času zformovat svoji obranu jak u sítě, tak i v poli. Výhodou těchto
kombinací jsou menší nároky na přesnost provedení jak příjmu, tak následné nahrávky.
Proto tyto kombinace používají ve větší míře družstva nižší výkonnosti. Družstva vyšší
úrovně používají tyto kombinace zejména v případě špatného příjmu, kdy není
přihrávka příliš kvalitní a nahrávač nemá čas založit útok se signálem. (Buchtel, 2005)
Herní kombinace bez signálu dále dělíme na:
a) Kombinace s nahrávačem u sítě
b) Kombinace s vbíhajícím nahrávačem
c) Kombinace po nahrávce z pole
d) Kombinace po přihrávce
2. herní kombinace na signál
Herní kombinace na signál se vyznačují přesně domluveným druhem přihrávky
jednomu či více hráčům na předem daný signál. Ten nejčastěji ukáže nahrávač hráčům
prsty za zády, tak aby ho neviděli protihráči. Toto domlouvání probíhá před začátkem
rozehry, zejména pokud dané družstvo přijímá. V těchto kombinacích je velice důležitá
spolupráce mezi hráči přední i zadní řady, která vede k utajení místa útočného úderu a
znemožňuje soupeři seskupit účinnou obranu na síti. Tento úder je pak veden často
pouze proti jednobloku nebo i bez bloku, což velmi zvyšuje úspěšnost takto zahraných
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kombinací. Herní kombinace na signál se realizují po nahrávce nahrávače přadní i zadní
řady.
Podle toho, kolik hráčů se na kombinaci se signálem podílí, rozlišujeme signály
jednoduché a složité. Na jednoduchém signálu spolupracuje nahrávač s jedním hráčem.
Při složitých signálech s nahrávačem spolupracuje až pět hráčů. Nejčastěji nahrávač
spolupracuje se dvěma nebo třemi hráči, pokud je hráčem přední řady a se čtyřmi,
pokud je hráčem zadní řady. S nahrávačem na signálu většinou kromě předních hráčů
spolupracuje jeden hráč zadní řady, často to bývá univerzál (diagonální hráč v postavení
proti nahrávači).
Jednoduché signály
Jednoduché signály začínají dobrou přihrávkou, kterou v ideálním případě dostává
nahrávač do rukou ve chvíli, kdy je ve výskoku. Poté nahrává smluvenou nahrávku a
další hráč smečuje. Přesto, že s nahrávačem na signálu spolupracuje pouze jeden hráč,
bývá účinnost této kombinace vysoká. Výkonnostně vyspělá družstva jednoduché
signály příliš nepoužívají, častěji jsou uplatňovány ve družstvech střední výkonnosti či
u družstev mládežnických. Mezi jednoduché signály patří:
a) Útok z krátké rychlé nahrávky nad sebe či mírně před sebe (rychlík).
b) Útok z polovysoké nahrávky 1-2,5 m před nahrávačem.
c) Útok z rychlejší polovysoké nahrávky (zpožděný či zastavený rychlík).
d) Útok z polovysoké nahrávky s odskokem.
e) Útok z krátké vystřelené nahrávky 1,5 m před nahrávačem.
f) Útok ze zkrácené vystřelené nahrávky 4-5 m před nahrávačem.
g) Útok z dlouhé vystřelené nahrávky 9 a více metrů.
h) Útok z krátké rychlé nahrávky nad sebe či mírně za sebe nad hlavu (rychlík za
hlavu).
i) Útok z kratší vystřelené nahrávky 1,5 m za sebe.
j) Útok z polovysoké nahrávky 1-2,5 m za sebe.
k) Útok z delší vystřelené nahrávky za sebe až k anténce, 3 i více metrů.
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2.9.2 HERNÍ KOMBINACE PLNÍCÍ ÚKOLY OBRANY I
ÚTOKU
Herní kombinace plnící úlohy obranně-útočné mají za cíl co nejvíce eliminovat
úspěšnost útoku soupeře, zároveň ale musí vytvořit podmínky pro založení útoku
vlastního. Úkolem těchto kombinací je přesný příjem a celková příprava útoku. Důležité
je funkční postavení hráčů na příjmu vzhledem k jejich specializaci ve družstvu.
Jednotlivé druhy kombinací se rozlišují podle počtu a rozestavení hráčů na příjmu
podání. Tato postavení dělíme na čtyři základní druhy.
1) Postavení, kdy se příjmu podání účastní pět hráčů, značíme 5-1. Rozeznáváme dvě
základní rozestavení přijímajících hráčů:
a) Rozestavení hráčů ve tvaru písmena W se nejčastěji používá pokud soupeř
podává spodním podáním, které má menší razanci, ale je přesněji umísťováno do všech
zón hřiště. Postavení hráčů přední a zadní řady se mění podle toho, ve které zóně se
nachází nahrávač. Je tedy šest základních variant. (Buchtel, 2005)
b) Rozestavení hráčů téměř do jedné řady se používá při prudkém vrchním, nebo
smečovaném podání. Opět rozeznáváme šest variant podle pozice nahrávače.
2) Postavení, kdy se příjmu podání účastní čtyři hráči, značíme 4-2. Příjmu podání se
společně s nahrávačem neúčastní ještě jeden z hráčů přední nebo zadní řady.
Rozeznáváme šest základních postavení podle pozice nahrávače. Přijímající hráči jsou
většinou rozestaveni do půlkruhu. V případě, že je podání prudší, se hráči vyrovnávají
do přímky a pokud je podání dlouhé, celá čtveřice se posouvá více dozadu. Tyto
varianty rozestavení hráčů na příjmu používají družstva na vyšší výkonnostní úrovni,
protože vyžadují zvládnutí příjmu pouze ve čtyřech hráčích. Výhodou tohoto postavení
je, že smečař, který není na příjmu, se může rychleji připravit na útok a dají se tak hrát
rychlejší útočné herní kombinace.
3) Postavení, kdy se příjmu podání účastní pouze tři hráči, značíme 3-3. Příjmu podání
se společně s nahrávačem neúčastní ještě dva hráči přední nebo zadní řady. Tuto
variantu postavení využívají zejména vrcholová družstva, která mají pro příjem
specialistu – libero. Společně s liberem přijímají podání ještě dva hráči, obvykle zadní
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řady. Pro tuto variantu postavení při příjmu podání je mnoho různých variant podle
postavení nahrávače a libera. Téměř každé vrcholové družstvo má svoje specifické
odlišnosti v postavení. Pro každé ze šesti postavení nahrávače proto uvedu pouze jedno,
nejčastěji používané postavení.
4) Postavení, kdy se příjmu podání účastní pouze dva hráči, značíme 2-4. Používají ho
pouze vrcholová družstva. Příjem podání ve dvou hráčích vyžaduje velmi vysokou
technickou vyspělost hráčů. Příjmu podání se společně s liberem účastní ještě jeden
hráč, nejčastěji to bývá smečař zadní řady. Stejně jako v předchozích variantách má
téměř každé vrcholové družstvo svoje specifické odlišnosti v postavení. Pro každé ze
šesti postavení nahrávače proto opět uvádím pouze jedno, nejčastěji používané
postavení.

2.9.3 HERNÍ KOMBINACE PNÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ÚKOL
OBRANY
Herní kombinace plnící převážně úkoly obrany mají za cíl rozmístění hráčů na síti i v
poli tak, aby se mohli co nejlépe bránit při útoku soupeře a také vykrývat pole při útoku
vlastního smečaře.
1) Postavení proti útočnému úderu soupeře je jedno z nejdůležitějších obranných
postavení. Jeho cílem je co nejlepší úspěšnost obrany na síti pomocí blokování a také
obrany v poli. Hráči se rozmísťují do obranných řad v poli a seskupují se do bloků v
závislosti na nastalé herní situaci. Úspěšnost těchto obranných herních kombinací
spočívá ve vzájemné spolupráci hráčů přední i zadní řady. Postavení hráčů v poli je
určováno zejména postavením bloků. Podle toho, zda hráči blokují jednoblokem,
dvojblokem či trojblokem, zakrývají určitou část hřiště, do které nemůže dopadnout
prudký, těžce zpracovatelný míč. Zadní hráči tak mají snadnější úlohu, musí svým
postavením pokrýt pouze zbývající část hřiště. Podle počtu blokujících hráčů
rozeznáváme kombinace bez bloku, s jednoblokem, s dvojblokem a trojblokem. Použití
jednotlivých kombinací závisí především na způsobu hry soupeře a na herní vyspělosti
družstva. Nejčastější je používání kombinací s dvojblokem asi v 64%, kombinace s
jednoblokem se vyskytují asi v 22% případů.
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a) Kombinace bez bloku se nejčastěji vyskytují u družstev nižší výkonnosti. U
vrcholových družstev jsou obranné kombinace bez bloku spíše výjimečné
b) Kombinace s jednoblokem jsou nejčastější kombinace používané u družstev
nižší výkonnosti, protože sestavení kvalitního dvojbloku nebo trojbloku je pro méně
technicky vybavené hráče obtížné. U vrcholových družstev se tyto kombinace používají
zejména jako nouzové řešení, pokud hráči nestihli sestavit dvojblok či trojblok na
zrychlený útok soupeře. Při kombinaci s jednoblokem blokuje hráč v příslušné zóně a
ostatní dva přední hráči se odtahují od sítě, aby mohli přijímat zkrácené míče. Podle
toho, ze které zóny soupeř smečuje, rozlišujeme tři obranné kombinace s jednoblokem.
c) Kombinace s dvojblokem se používají zejména pro obranu útoku vedeného z
normální vysoké nahrávky. Dvojblok se nejčastěji seskupuje v krajních částech sítě, ve
středu sítě se používá pro obranu útoku na signál, který není zahrán tak rychle, aby se
tam blokaři nestihli přesunout. Dvojblok zakrývá část hřiště, nejčastěji diagonálu a
lajnu, kam míří nejprudší smeče. Rozeznáváme dvě varianty kombinací s dvojblokem
podle způsobu vykrývání prostoru za blokem. Vykrývání se buď stabilně věnuje jeden
hráč, nebo se hraje bez stabilního hráče vykrývajícího prostor za blokem.
d) Kombinace s trojblokem se u méně výkonnostně vyspělých družstev vůbec
nevyskytují, nebo jen velmi výjimečně. Sestavení kvalitního trojbloku vyžaduje dobrou
technickou připravenost hráčů a sehranost se spoluhráči. U vrcholových družstev
můžeme tuto kombinaci vidět, ale není tak častá jako kombinace s jednoblokem a
dvojblokem. Trojblok se používá zejména proti vynikajícím smečařům, jejichž útok jde
v poli jen velmi obtížně vybrat. Trojblok představuje dobrou obranu na síti, ostatní tři
hráči v poli však nemohou zbývající velkou část pole vykrýt. Pokud soupeř vede útok
střední částí sítě a je postaven trojblok, jsou dvě základní postavení zbývajících hráčů v
poli.
Každé družstvo si herní kombinace upravuje podle svých možností a potřeb.
Záleží na jeho výkonnosti, taktické a technické připravenosti, hráčskému složení
družstva. Bylo by překvapující, kdyby stejné kombinace používalo družstvo na okresní
úrovni a vrcholové extraligové družstvo. (Buchtel, 2005)

2.10 SYSTÉM HRY
Herní systémy udávají základní rozestavení hráčů v poli. Ve volejbalu plní herní
systémy současně úkoly útoku i obrany. Jsou charakterizovány složením družstva podle
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specializace hráčů. Jaroslav Buchtel definuje herní systémy takto: ,,Systém hry družstva
představuje organizaci individuálních a skupinových činností zaměřenou na plnění
úkolů útoku nebo obrany v průběhu utkání. (Buchtel, 2005) Herní systémy můžeme
rozdělit na systémy bez specializací hráčů a se specializacemi hráčů.
1) Systém bez specializace funkcí hráčů je nejjednodušším systémem a používají ho
všechna začátečnická družstva, družstva ve školní tělesné výchově a dále se hojně
používá v rekreačním volejbalu. Jedná se o systém ,,Každý střední hráč v zóně 3
nahrávačem“. V tomto systému nahrává vždy hráč v zóně 3 středně vysokou nebo
vysokou nahrávkou do krajních částí sítě.
2) Systémy se specializacemi funkcí hráčů jsou systémy, kde má každý hráč určenu
svoji specifickou funkci. Systémy rozlišujeme podle počtu nahrávačů na systém se
třemi, dvěma a jedním nahrávačem.
a) Systém se třemi nahrávači se v dnešním volejbalu už nevyskytuje. Družstvo je
složeno ze tří nahrávačů a tří smečařů. Každý ze tří smečařů má svého nahrávače, který
je v postavení před ním.
b) Systém se dvěma nahrávači je používán družstvy s nízkou až střední výkonností,
nebo na rekreační úrovni. Jsou to především družstva juniorská a také družstva hrající
okresní či krajské soutěže. Na krajské úrovni však už převažuje více systém s jedním
nahrávačem. Družstvo je složeno ze dvou nahrávačů, dvou smečařů a dvou blokařů.
Nahrávači jsou v postavení tak, aby vždy jeden z nich byl v zadní řadě a druhý v přední
řadě. Jsou dvě možnosti využití nahrávačů. Buď nahrává vždy nahrávač přední řady a
má na výběr nahrát přednímu smečaři nebo blokaři. Nevýhodou tohoto systému je to, ţe
na síti útočí pouze dva hráči. Využívají ho zejména družstva na rekreační úrovni.
Druhou možností je to, že vždy nahrává nahrávač zadní řady a přední nahrávač si
odstupuje a útočí společně s předním smečařem a blokařem. Smečaři mají zejména
zakončovat útočné kombinace z vysokých či vyšších nahrávek. Musí však ovládat i útok
z dlouhé či zkrácené vystřelené nahrávky. Pozice smečaře u sítě je většinou v zóně 4.
Dále se účastní blokování útoku soupeře ze zóny 2 i dalších kombinací na signál, které
směřují od soupeře ze zón 2 a3. Smečaři specialisté jsou nejčastěji hráči výrazně
vysokých postav v rozmezí od 190 do205 cm. Menší hráči musí výškovou převahu
soupeřů kompenzovat výbornými odrazovými schopnostmi dolních končetin, které jim
umožňují dosáhnout srovnatelného dosahu ve výskoku s ostatním i hráči. Vrcholoví
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smečaři dosahují ve výskoku výšek až k 370 cm, smečařky k 320 cm. Při hře vzadu
hrají smečaři převážně v zónách 5 a 6. Spolu s liberem patří ke hráčům, kteří se ve větší
míře účastní příjmu.
Blokaři jsou specialisté, kteří se v přední části hřiště pohybují v zóně 3. Jejich hlavním
úkolem je blokovat útoky soupeře zejména ze zóny 3 a 4, ale společně se smečařem
blokuje i v levé části sítě. Smečuje středem sítě z různých nahrávek, zakončuje útočné
kombinace na signál. Jeho činnost na síti klade vysoké nároky na reakční a lokomoční
rychlost při přesunech bloku proti útoku soupeře. Blokování také vyžaduje dosti
vysokou úroveň předvídavosti místa zakončení útoku soupeře. V zadní části hřiště bývá
blokař často střídán liberem, který dokáže lépe plnit požadavky obrany v poli. Do hry se
blokař vrací až v okamžiku, kdy se přesouvá do předních zón k síti.
Schéma základního postavení systému se dvěma nahrávači:

c) Systém s jedním specializovaným nahrávačem je nejvíce používaným systémem na
vrcholové úrovni. Používá ho většina vrcholových družstev mužů i žen. Jeho výhodou
je především možnost dokonalé souhry nahrávače a útočících hráčů. Tím, že jsou
důsledně dodržovány specializace hráčů, je velice dobře sladěn útok i obrana v poli.
Družstvo je složeno z jednoho nahrávače, dvou smečařů, dvou blokařů a univerzála
(diagonální hráč). V tomto systému mohou nastat dvě varianty vzájemného rozestavení
jednotlivých hráčů vůči sobě. Může hrát nahrávač před smečařem, nebo nahrávač za
smečařem.
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Označení hráčů S1 a B1 znamená, že se jedná o smečaře a blokaře hrající ve stejné řadě
s nahrávačem, S2 a B2 jsou hráči hrající v zadní řadě bez nahrávače. V každém z těchto
rozestavení se družstvo dostává do šesti variant. Jednotliví specialisté hrají vždy v
daných zónách. U sítě je rozmístění hráčů následující:
nahrávač a univerzál v zóně 2, blokař v zóně 3 a smečař v zóně 4. V zadní části pole se
hráči rozmístí takto: nahrávač nejčastěji v zóně 1(méně často v zóně 6), smečař se
pohybuje převážně v zónách 5 nebo 6, blokař v zónách 6 nebo 1. Blokař je v zadní části
hřiště střídán liberem. Postavení musí být dodržováno při příjmu podání i při vlastním
podání. Ihned po příjmu podání, nebo po uskutečnění vlastního podání se hráči
přesouvají do nového postavení podle specializace. Systém s jedním nahrávačem klade
velké nároky na nahrávače specialistu. Měl by mít dostatečnou výšku alespoň 190 cm u
mužů a 175 cm u žen, aby mohl pomáhat s blokováním v zóně 2 a nahrávat ve výskoku.
Musí být natolik rychlý, aby se dokázal včas přesunout k místu nahrávky. Nahrávač by
měl být tvůrčí, protože určuje, jak bude vypadat hra. Vymýšlí signály a organizuje tak
ostatní spoluhráče. To vyžaduje také dostatečnou úroveň volních vlastností – bojovnost,
touhu po vítězství, schopnost komunikovat s hráči, umění stmelovat družstvo s cílem co
nejlepšího výkonu. Hraje skoro všechny druhé míče, útočí jen výjimečně ulívkou hned z
přihrávky. Univerzál jako diagonální hráč v postavení naproti nahrávači se u sítě
pohybuje nejčastěji v zóně 2, výjimečně v zóně 4. Jeho úkolem je blokovat útok soupeře
v příslušných zónách. Je také hojně využíván k útoku ze zóny 2, ale i ze zadních částí
hřiště. Další jeho povinností je nahrát, pokud první míč přijme nahrávač. Univerzál
bývá nejvíce vytížený hráč v poli. Protože univerzál útočí ze zóny 2, je pro něj velice
výhodné, pokud je levák. Funkce blokařů a smečařů je obdobná jako u systému se
dvěma nahrávači. Libero nahrazuje většinou blokaře v zadní části hřiště. Jeho hlavním
úkolem je příjem podání a obrana v poli a vykrývání smečaře. Libero bývá menší,
pohyblivý hráč s dobrou technikou příjmu. Pro libera je důležité, aby byl rychlý,
pohyblivý, obratný a aby uměl předvídat umístění útoku soupeře.
nahrávač a univerzál v zóně 2, blokař v zóně 3 a smečař v zóně 4. V zadní části pole se
hráči rozmístí takto: nahrávač nejčastěji v zóně 1(méně často v zóně 6), smečař se
pohybuje převážně v zónách 5 nebo 6, blokař v zónách 6 nebo 1. Blokař je v zadní části
hřiště střídán liberem. Postavení musí být dodržováno při příjmu podání i při vlastním
podání. Ihned po příjmu podání, nebo po uskutečnění vlastního podání se hráči
přesouvají do nového postavení podle specializace. Systém s jedním nahrávačem klade
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velké nároky na nahrávače specialistu. Měl by mít dostatečnou výšku alespoň 190 cm u
mužů a 175 cm u žen, aby mohl pomáhat s blokováním v zóně 2 a nahrávat ve výskoku.
Musí být natolik rychlý, aby se dokázal včas přesunout k místu nahrávky. Nahrávač by
měl být tvůrčí, protože určuje, jak bude vypadat hra. Vymýšlí signály a organizuje tak
ostatní spoluhráče. To vyžaduje také dostatečnou úroveň volních vlastností – bojovnost,
touhu po vítězství, schopnost komunikovat s hráči, umění stmelovat družstvo s cílem co
nejlepšího výkonu. Hraje skoro všechny druhé míče, útočí jen výjimečně ulívkou hned z
přihrávky. Univerzál jako diagonální hráč v postavení naproti nahrávači se u sítě
pohybuje nejčastěji v zóně 2, výjimečně v zóně 4. Jeho úkolem je blokovat útok soupeře
v příslušných zónách. Je také hojně využíván k útoku ze zóny 2, ale i ze zadních částí
hřiště. Další jeho povinností je nahrát, pokud první míč přijme nahrávač. Univerzál
bývá nejvíce vytížený hráč v poli. Protože univerzál útočí ze zóny 2, je pro něj velice
výhodné, pokud je levák. Funkce blokařů a smečařů je obdobná jako u systému se
dvěma nahrávači. Libero nahrazuje většinou blokaře v zadní části hřiště. Jeho hlavním
úkolem je příjem podání a obrana v poli a vykrývání smečaře. Libero bývá menší,
pohyblivý hráč s dobrou technikou příjmu. Pro libera je důležité, aby byl rychlý,
pohyblivý, obratný a aby uměl předvídat umístění útoku soupeře.
Systém hry si družstvo zvolí před začátkem utkání a v průběhu hry už ho nemění.
Každé družstvo má zvolený svůj systém, který jim nejvíce vyhovuje a vede k co
nejlepšímu výsledku.
Systém hry si družstvo zvolí před začátkem utkání a v průběhu hry už ho nemění.
Každé družstvo má zvolený svůj systém, který jim nejvíce vyhovuje a vede k co
nejlepšímu výsledku. (Buchtel, 2005)

2.11 CHARAKTERISTIKA HERNÍCH STYLŮ VRCHOLOVÉHO
VOLEJBALU MUŽŮ V MINULOSTI
Odbíjená se rychle rozšířila do celého světa a je samozřejmé, že v různých
zemích prošla různým vývojem. Rozdílnost pojetí hry a její zaměření, rekreační nebo
závodní, ovlivnily vývoj pravidel, což se nutně odráželo i ve vývoji taktickém a
technickém.
Masové rozšíření hry a její popularita přinášely rychleji a rychleji nové
zkušenosti, a tak státy a národy, kde se odbíjená rozrostla do šíře, brzy doplnily své
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poznatky a dostihly úrovně odbíjené těch států, kde měla sice starou a bohatou tradici,
ale kde byla pěstována jen určitými třídami lidí.
Ve světové odbíjené se dá mluvit celkem o třech základních stylech: o stylu
americkém, o stylu Dálného východu a o stylu evropském. (Stibitz, 1968)
A) Americký styl
Zdálo by se, že americký styl jako nejstarší a původní musí být tzv. stylem
klasickým, avšak není tomu tak. V Americe byla totiž dlouho hrána jen jako rekreační
hra, a tak přesto e datum vzniku hry v USA je rok 1895, prvé celonárodní soutěže byly
vypsány až v roce 1988. K prvému celonárodnímu mistroství došlo teprve současně se
založením volejbalové asociace v roce 1928.
Ještě v padesátých letech měla americká družstva věkový průměr hráčů 34 i více
let. V soutěži veteránů pak průměr 42 let.
V závodní hře rozlišovali Američané dva styly. Východní, starší a ortodoxnější,
vyžadující dobré ovládání míče. Postavení hráčů v poli bylo 3,3, smečařský výskok se
prováděl odrazem jednonož. Západní (kalifornský), byl modernější a snažil se o hru na
vědeckém podkladě. Usiloval o čistší ovládání míče a dával přednost postavení hráčů
4,2 a smečování po odrazu obounož. Tím se více přibližoval stylu evropskému.
K závodní hře byli vybráni hráči vysokých postav, mající dobrou kondici. Smečaři –
rychlí a silní, ovládající výskok, umějící smečovat ze všech úhlů a někteří ovládající
smečovaní pravou i levou rukou. Smečující z velmi vysokých nahrávek, používají i
znovu nahrávek, avšak rychlé nízké nahrávky celkem neznají. To usnadňuje obranu, a
proto jejich jedno-, dvoj- a trojbloky byly velmi účinné. Americká pravidla dovolovala i
čtyřblok. Smečaři se obvykle snaží o „vytloukání bloků“. Málo se využívalo umísťování
lehčích smečů, lobů nebo nahazování míče na blok. Velmi oblíbená byla hlavně tvrdá
rána při smeči. Při podání, pokud nebyl nahrávač uprostřed sítě, okamžitě tam nabíhal a
vyměňoval si místo se smečařem, který jde na okraj. Nízké míče byly vybírány
odbíjením jednoruč a také se stále častěji užívá pádů.
Podání nebylo útočným prvkem, i když většina hráčů ovládala vrchní servis
(čelný). Jako zvlášť účinný se užíval tzv. „vznášející se“ servis. Je to obměna
tenisového podání, při němž letí míč úplně „mrtvě“, to je bez jakékoliv rotace, což
způsobuje nepravidelný let míče a ztěžuje tak odhad křivky letu a tím i dobré
zpracování.
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Po taktické stránce americký způsob hry zaostával.
B) Styl Dávného východu
Hra Dálného východu má vlastně nejstarší závodní tradici. Poněvadž se hned od
začátku vyvíjela tímto směrem, má naprosto odlišné pojetí jak od stylu amerického, tak
od stylu evropského. Závodně pojatá odbíjená Dálného východu zavrhovala americkoevropskou snahu po výchově všech hráčů ke stejné zdatnosti ve všech různorodých
prvcích hry a shodně s ostatními sportovními hrami využívala všech nejlepších
individuálních vlastností jednotlivce ve prospěch kolektivu. Ponechávala proto všem
hráčům naprostou volnost pohybu po hřišti a neomezovala pravidly obranné a útočné
možnosti hráčů tím, že by jim předepisovala, kde který smí či nesmí jakým způsobem
hrát.
A nebyly to jen jednotlivosti v technice (např. japonské podání, smeč Dálného
východu, „rychlík „ z nahrávky šikmo k síti, japonský bagr apod.), které vytvářeli styl
hry Dálného východu, jenž předváděla družstva japonských žen i mužů. Je to především
celkové pojetí hry, kde skoro každá útočná akce byla provázena celou řadou klamných
akcí spoluhráčů, aby se tak utajilo místo i hráč, který vlastní útok provede.
Také rychlost akcí byla předností hry Dálného východu. Umožnují to jak nízké
přihrávky, tak i poměrně nízké nahrávky a časté využívaní rychlých smečů.
Obětavá hra v poli, jejíž úspěšnost je podložena obratností i výbušností akcí
jednotlivců, doplňuje výbornou organizovanost družstev.
Nedostatky jsou pak hlavně v blokařském umění i v útoku ze vzdálenějších a
popř. vyšších nahrávek. (Stibitz, 1968)
C) Evropský styl
V době mezi světovými válkami se dá těžko mluvit o nějakém zvláštním evropském
stylu. V odbíjené byly mezinárodní styky velmi řídké, a tak odbíjená, vyrůstajíc vesměs
z amerického stylu, přecházela od tohoto původně rekreačního pojetí v některých
zemích rychleji, jinde pomaleji, ke zdokonalení na základě vlastních zkušeností.
Vývoj evropského stylu se dá dobře odvodit při sledování vývoje stylu
československé odbíjené. Na ní je vidět, jak po vymanění z amerického vlivu tápe a
hledá nové cesty, jak přijímá dobré zkušenosti pobaltské odbíjené: konečně při
masovém rozvoji našla svůj styl, kterým v době po druhé světové válce ovlivňuje
evropský styl až do té doby, kdy se sama sklání před pokrokovějším stylem sovětským,
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aby se opět počala prosazovat s novým přínosem, hlavně po technické stránce, od roku
1955.
S pořadím prvních utkání a se založením soutěží dostala odbíjená závodní
charakter, vyžadovala proto přísnější pravidla, současně se pak rychle rozvíjela po
technické a taktické stránce.
Po roce 1925 se projevil vliv tzv. mezinárodních pravidel (NAAF), kterými bylo
zakázáno smečovat hráčům zadní řady, tahání míče, přesahování přes síť apod. Hra se
stávala technicky čistší, kladl se ještě větší důraz na souhru, v taktickém pojetí se však
nic neměnilo. Zůstal systém tří dvojic. Pro smečování se zdůrazňovala výška a včasnost
výskoku.
V technice se jevil odklon od útočného podání k podání „jistému“ v obranné hře
bylo zdokonalení v tom, že hráči nabyli zkušenosti, aby podle způsobu přípravy
soupeřova útoku věděli, kam se postavit, což jim usnadnilo zpracování míče.
Smečovalo se z vysokých nahrávek blízko sítě.
Radikální změna v technice čsl. odbíjené a spolu s tím též začátkem nového
vývoje v taktice nastal po exhibičním utkání s estonským družstvem Kalev r. 1932.
Estonci předvedli dosud neznámí dvoj- a trojblok, užívali smečů neobvyklé průbojnosti
a svými „esy“ při podání (dodnes se vrchnímu bočnému podání říká estonské či
„eston“) narušil zásadu „jistého“ neútočného podání, která se ujala u nás.
Českoslovenští hráči brzy ovládali smečařské umění se zapojováním celého těla
do úderu a proti razantním smečům se soustřeďovala obrana do dokonalejšího umění
blokařského.
Když se proti blokům neprosadilo tvrdé smečování, když mnoho nepomáhala
výpomoc občasným ulitím, nastal začátek taktické souhry se smečařem. Nahrávač se
snažil nahrát stranou od bloků a střídal místa nahrávek, čímž poněkud rozvracel blok.
Různé dlouhé nahrávky, různě vysoké a různě vzdálené od sítě, „přehazovačky“
a „obíhačky“ smečařů, smeče ze soupeřova podání, jdou těsně ta síť, občasné „nahrávky
z prvé rány“, to vše byl příspěvek čs. odbíjené evropskému stylu hry, který se šířil
zásluhou čs, hráčů a trenérů.
Přínosem ČSR pro evropský styl je především jiné pojetí hry v poli se
staronovou technikou vybírání míče spodním odbíjením obouruč, které pod názve
„bagr“ rázem převzala celá volejbalová veřejnost: v útočně taktice potom nejen užívání
signálů, ale i iniciativní pojetí hry každým jednotlivcem, s chytrým zakončováním akcí,
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při nichž se stejně uplatňují jemné a technicky propracované údery, stejně jako razantní
a umístěné smeče a drajvy.
Technika evropského stylu (r. 1960)
Pokud možno všechny míče se hrají čistě obouruč vrchem, i když je přitom
nutno využívat pádů, aby se hráč správně „dostal pod míč“. Pády se ovšem nepřehánějí,
neboť vyřazují na chvíli hráče ze hry a hráč při nich ještě překáží druhým. Proto se
mnohdy raději využívá odbití obouruč spodem – „bagr“ nebo dokonce jen jednoruč. Při
vrchním odbíjení obouruč zaručuje mírný záklon a pružná práce zápěstí dokonalé
zpracování míče.
Používá se spíše nahrávek než přihrávek. Vysoká rozehra nahrávkou umožňuje
okamžitý útok, což zrychluje hru nebo dává možnost znovunahrávky. Tento způsob se
střídá s taktickým využitím vbíhajícího nahrávače nebo nahrávačů, hlavně při
nesnadnějším zpracování útočného úderu.
Smečování se děje v mohutném výskoku, většinou po odrazu obounož, využívá
se nejrůznějších druhů smečů v přímé i bočném postavení. Smečař podle situace bloku
„obchází či obhazuje a přehazuje“ ve spolupráci s nahrávačem buď tím, že nahrávku
dostane stranou od bloku, nebo časováním. Jinak se snaží blok prorazit, „vytlouci blok“,
nebo překonává blok lobováním, ulitím, „ nahazováním“ míče na ruce apod. Stejně jako
se požadavky na pohyblivost blokařů, aby byli schopni rychle bloky přestavovat.
Hra v poli přestala být statickou, hráči si nabíhají do určitých, blokem slaběji
chráněných míst, popřípadě provádějí předem domluvené přeběhy s vykrýváním
určitých míst. Ani při útoku vlastního hráče nezůstávají pasivní, ale vykrývají místa,
kam by mohl spadnout blokem vrácený míč. Podání se uplatňuje jako útočný prvek.
Taktika evropského stylu (r. 1960)
„Obraná taktika“ si stejně cení bloku jako hry v poli. Využívá „obranných
postavení“ – „střední zadní vpředu i střední zadní vzadu“, pokud možno rozestavuje
všechny neblokující polaře do půlkruhu proti místu útoku a nechává je nabíhat
v okamžiku útoku vpřed.
Útočná taktika přešla o systému tří dvojic, přes smečující nahrávače, k systému
čtyř smečařů, začala využívat rozehrávek nahrávkou napříč přes hřiště a konečně přešla
k pokusu o systém pěti smečařů se stabilním a vbíhajícím nahrávačem.
V průměru nejobvyklejší sestavou závodních družstev je šestka, složená ze dvou
smečařů (jedniček), dvou nahrávačů (trojek) a dvou „nahrávajících smečařů“ (dvojek).
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Výcvik hráčů tedy všeobecně směřoval k všestrannosti, aby kterýkoliv z nich
mohl být podle potřeby využíván jak pro nahrávání, tak pro přímé útočení. (Stibitz,
1968)

2.12 SOUČASNÉ POJETÍ HRY
Dnešní odbíjená představuje hru zcela jiného pojetí, než jakou byla „minonnette“ v roce
1895 či volleyball v roce 1897, kdy dostala odbíjená svá oficiální pravidla. Tehdejší
chápání hry jako doplňkového rekreačního sporu se změnilo na pojetí vysoce náročné
rychlé, pro diváky zajímavé a přitažlivé sportovní hry, rozšířené dnes již po celém
světě. Vždyť stačí uvést, že FIVB – Mezinárodní volejbalová federace – sdružuje dnes
více než 130 členů, t. téměř tolik, jako Organizace spojených národů. A to za pouhých
35 let své existence od založení v roce 1947 v Paříži. O jejím rozšíření po světě svědčí i
to, že podle jedné za statistik UNESCO je hrou, která je pěstována, spolu s košíkovou
největším množstvím lidí na zeměkouli. K tomuto faktu samozřejmě vydatně přispívá
skutečnost, že je přístupná jak mužům, tak ženám, popřípadě ve svém rekreačním pojetí
i oběma pohlaví dohromady a že je v tomto případě zcela nenáročná na prostorové i
materiální vybavení.
V současné etapě svého více než stoletého vývoje je již volejbal postaven do
stejné úrovně se všemi ostatními nejpopulárnějšími sportovními odvětvími na světě, a to
jak pravidelnou organizací svých celosvětových i kontinentálních soutěží, tak i zařazení
do skupiny olympijských sportů – ženskou i mužskou složkou. Uveďme si jen na
několika údajích, jak obtížná je hra ve svém vrcholovém podání. Není výjimkou, když
pětisetové utkání dvou vyrovnaných družstev trvá 2,5-3 hod. Jeden set utkání bývá hrán
v průměru 20 až 25 min., ovšem setkáváme se i se sadami trvajícími 40 minut. Zatím co
tak ještě před 10 až 15 lety byl tento čas využíván pro samotnou hru asi ze 40 %, nejsou
v dnešním volejbale výjimkou utkání, kdy je 50-55% času míč ve hře a jen zbývající díl
představuje přestávky mezi jednotlivými rozehrami či sety utkání, oddechové časy a
jiná přerušená hry. Každý set utkání je představován zhruba asi 60-65 rozehrami,
přičemž samozřejmě tento počet značně kolísá nahoru i dolů podle vyrovnanosti obou
soupeřů, počínaje teoreticky možnými 15 a konče asi 130-150 rozehrami. Z tohoto
údaje však vidíme jednu ze stránek vysoké náročnosti odbíjené. Hráč musí v jednom
setu utkání stejně tolikrát zapojit a vypojit svou pozornost, své soustředění na hru. To je
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daleko obtížnější, než když je pozornost udržována při trvalém nepřerušovaném
výkonu. Při současné rychlosti smečování letí míč od sítě na koncovou čáru hřiště asi
tak 0,33 s pro muže a 0,5 pro ženy, tedy zhruba kolem 100 km/ hod., popř. 65 km/hod.
Průměrný člověk však potřebuje 0,2-0,35 s k tomu, aby vůbec zahájil jakýkoliv pohyb,
kterým by reagoval na zrakem zachycený podnět. Např. v podstatě velmi jednoduché
pohyby paží příjmu míče trvají 0,4-0,5 s (včetně předchozího času reakce) podle toho,
zda jsou vedeny od ramen ke kolenům, opačně, či doprovázeny ještě pootočením
zápěstí.
Nejcharakterističtější pohybovou strukturou, plně vystihující náročnost a
požadavky ve volejbale, je vysoký výskok. Hráči s nejvyššími výskoky dosahují rukou
až do výšek kolem 360 cm a vlastní výskok mají až 120 cm (rozdíl mezi výškou těžiště
ve stoji a ve výskoku) Za pětisetového utkání naskáčí nejčastěji blokem a útočným
úderem zaměstnaní hráči i přes 150 výskoků – v jednotlivých případech až 180 či 200.
Tyto hodnoty znamenají asi 35-40 výskoků v jednom setu, trvajícím k 40 minutím a
zhruba 25 až 30 výskoků u setu průměrné délky. Uvedené hodnoty se ovšem významně
liší podle hráčských funkcí a u nahrávačů bývají až o ½ menší.
Vrcholový volejbal, mimo náročnost na úroveň rozvoje pohybových schopností
hráčů, je také vysoce výběrovým sportem z hlediska stavby jejich těla. Nejvýrazněji se
tento fakt projevuje na jejich výšce volejbalistů. Hráči nejvyšší úrovně, kteří měří méně
než 180 cm, jsou jen výjimkou, potvrzující pravidlo. Nejnižšími ve většině družstev
bývají nahrávači, a ti jsou vysocí kolem 185 cm, zatímco optimální výška smečařů je
přes 195 cm. Přitom ovšem přílišné překročení této hranice se obvykle projevuje jinými
nedostatky, které mohou do značné míry limitovat využití takovýchto hráčů. Lze tedy
právem říci, že optimálně vysocí hráči volejbalu by měli být v rozmezí 180 – 200 cm.
Také v technicko-taktické časti současná odbíjená své některé zcela typické
rysy. Patří k nim např. vysoká specializace v činnosti hráčů, i když ne ovšem
specializace absolutní. Tento fakt je sice v přímém protikladu k původním požadavkům
všestrannosti, zakotvené dodnes v pravidlech hry, nutnosti povinné změny míst hráčů,
ale na druhé straně plně vyhovuje pojetí obíjené jako náročné sportovní hry, k jejímuž
vrcholovému provádění lze dospět jen na základě mnoha hodin tréninku a utkání, a také
odpovídajících předpokladů. Specializace se projevuje jednak ve funkčním rozdělení
hráčů a jednak v požadavku, aby jak v poli, tak na síti hráli co možná vždy ve stejných
postaveních. Pokud jde o funkční specializaci, lze říci, že prakticky již od počátku
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závodního provádění až do dnešních dnů se ve volejbale vyskytují hráči dvou
zásadních, zdánlivě protikladných funkcí: nahrávači a smečaři. Přitom v různých
vývojových etapách byla dosti rozdílná snaha po využití speciálních dovedností hráčů
v jednotlivých hráčských funkcích. Zatímco prvotní specializace byla spíše vynucená
nízkou úrovní předpokladů a všestrannosti hráčů, je pro současný volejbal
charakteristická snaha co nejvíce využít speciálních schopností a dovedností každého
jednotlivce, avšak vysoce všestranně vyspělého hráče, pro zdokonalení výkonu
družstva. Proto naprostá většina vrcholových družstev používá v utkání nejčastěji jen
jednoho nahrávače, i když využití dvou nahrávajících hráčů je v některých situacích a
v různých družstvech prospěšné. Úspěšnost tohoto druhého složení družstva je však ve
vrcholovém světovém měřítku již řadu let menší.
V šedesátých letech existující představa ideálního družstva, které by bylo
složeno z šesti hráčů schopných stejně úspěšně nahrávat jako se podílet na hře u sítě a
všichni hráči by tedy postupně z úsek I vbíhali k síti na nahrávku, byla zcela překonána
současnou praxí. Postupně také u družstev mizí hráči, kteří hráli ve funkcích bývalých
smečujících nahrávačů, i když je nutno znovu zcela jednoznačně prohlásit, že
všestrannost současných vrcholových hráčů musí být na té úrovni, aby byli nahrávači
schopni na síti dostatečně úspěšně smečovat a hlavně blokovat, a na druhé straně zase
smečaři technicky správně, bez hrubých chyb nahrávat. Zatímco je na jedné straně
zřejmá snaha nesmečovat, tyto dvě základní funkce, objevují se na straně vedlejší
funkční specializace dříve neznámé, které však plně vystihuje moderní trend ve
volejbale. Nejvýraznější je to zatím ve funkci středního hráče přední řady ještě nedávno
nazývaného na zcela výstižně „blokař“. Tento hráč se v přední řadě co nejčastěji mění
do středního postavení, aby se tak jednak mohl účastnit největšího možného počtu
individuálních i skupinových bloků, a jednak, aby svou rychlou kombinační hrou ve
dvojici s nahrávačem vázal soupeřova středního blokaře a spoluvytvářel tak hru
vlastního družstva v útoku. V poslední době se začíná krystalizovat jako samostatná
speciální funkce hráče, který stojí „křížem“ s nahrávačem, u sítě přecházející na jeho
místo a v situacích, kdy nelze jinak plní jeho úkoly. Jinak však musí být schopen
úspěšně blokovat a útočit jako každý z pětice dalších členů družstva. Pro hru v zadní
řadě někteří trenéři speciální požadavky na hráče, který by měl být s úspěchem
používán při střídání pro hru v zadní řadě. Zde je důležitá mimo některé psychické
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vlastnosti i velmi dobrá hra v poli (vybírání míče) a efektivním soupeřem těžko
zpracovatelné podání.
Podobně je tomu i v druhém požadavku hráčské specializace. I když výměn míst
(zejména u sítě mezi nahrávačem a smečařem) se používá ve volejbale již dlouho, je
současný způsob výměny hráčů v poli a na síti, kdy každý má jak pro hru v poli, tak pro
hru na síti své místo, poměrně mladý. Jako prvé se s takto dokonale propracovaným
systémem výměn představilo zhruba před 30 lety družstvo žen Japonska a po něm
mužské družstvo NDR. Specializace na trhu v jednotlivých postaveních má velkou
přednost v tom, že hráči si časem vypracují skutečně automatizované řešení i těch
nejmenších detailů jednotlivých herních situací, a to právě z hlediska své pozice na
hřišti. Vedle technicko-taktických požadavků přichází v tomto smyslu k úvahu
v některých případech i specializované nároky na tělesnou připravenost–to se projevuje
nejmarkantněji u smečařů-blokařů, tedy u hráčů, hrajících na síti ve středu, kteří se musí
zúčastňovat dvojbloku na obou krajích sítě a přitom ještě útočit. Nároky na skokanskou
vytrvalost i rychlost přesun podél sítě jsou v těchto případech výjimečně vysoké.
Jedním z nejcharakterističtějších rysů současného volejbalu je pak převaha útoku
nad obranou. To lze dokreslit některými konkrétními údaji. Tak např. se ukázalo
v několika výběrových utkání reprezentačního družstva, že hráči jen asi ¼ případů
smečují v rozehře, zahájené vlastním podáním. Co to tedy znamená? Že 75% útočných
úderů družstev po příjmu podání bylo úspěšných a podávající družstvo nemohlo již
zaútočit. Obranné úkoly podávajícího družstva tedy byly splněny zhruba ve ¾ ze všech
případů splněny. K podobným závěrům docházejí i v Německu a v některých dalších
zemích. Ukazují, že většina rozeher je zakončována již po útoku prvně útočícího
družstva, že tedy nelétá míč přes síť a že útočný úder je v utkání vysoce efektivní herní
činnost jednotlivce. Tento trend ve vrcholové odbíjené trvá již více než 20 let. Jedním
z jeho prvních důsledků bylo zavedení pravidla o možnosti přesahování bloku přes síť
již v roce 1964. V dalších letech došlo skutečně ke kladnému ovlivnění činnosti obrany.
Tento zatím jen výkyv v obecném trendu byl však brzo překonán díky znovu zvýšené
efektivitě útočného úderu, která se opět postupně zvyšuje až do současných let.
Zatímco v organizaci obrany současných vrcholových družstev nejsou zásadní
rozdíly, nacházíme zcela zásadní rozdíl v pojetí toho, jak plnit úkoly útoku. V dnešní
době existují dvě, svou podstatou protichůdná pojetí hry družstva, zaměřená na
překonávání soupeřovy obrany a síti (to v prvé řadě) i v poli. Prvé z nich, vývojově –
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alespoň ve světových volejbalových soutěžích – starší, je pojetí založené na
individuálních schopnostech přímo útočících hráčů. Jeho podstatou je nahrávka
s jedinou zásadní kvalitou – dostatečnou výškou – umožňující jednomu z hráčů přední
řady, aby plně využil svých technicko-taktických i tělesných schopností k překonání
soupeře. Toto pojetí hry staví na vysoce rozvinutých skokanských schopnostech
útočících hráčů, doprovázených ovšem i jejich dostatečnou tělesnou výšku, které jsou
předpokladem úspěšného použití některých druhů útočného úderu, jako smeče přes
blok, vytloukání bloku, či ulití provedeného nad blokem, aby míč neletěl vzduchem
příliš dlouho. Samozřejmě, že i ostatní kvality útočného úderu, jako je jeho prudkost
nebo umístění, musí být rozvinuty co možná nejvíce.
Na zcela opačném pólu se nachází pojetí hry, jehož nejpřednějšími představiteli
jsou družstva Japonska a Koreje, které je založeno na vysoce kolektivním způsobu
překonávání soupeřova bloku. Jeho podstatou je skutečnost, že útočný úder je veden
v místě a v okamžiku, kdy jej blokující hráči co nejméně očekávají, a které je činností
útočícího družstva do nejposlednější možné chvíle skrýváno. Základním faktorem
takovéhoto pojetí hry je nahrávač, který je po technické stránce natolik vybavený, že
může provést nahrávku dostatečně přesnou a časově i prostorově sladěnou s činností
útočníků. Musí být i po taktické stránce tak vyspělý, že je schopen odhadnout, popř. i
vidět, v průběhu přípravy útočného úderu, co činí nebo na co se připravuje soupeřova
obrana na síti, a podle toho nahrát tomu z útočících hráčů, u něhož předpokládá, že bude
smečovat buď zcela bez bloku a nebo jen proti jednobloku. Toto pojetí hry klade vysoké
nároky na všechny kvality přihrávky a zvláště nahrávky, z čehož vyplývá i větší
množství chyb, které se mohou promítnout i do chyb smečujících hráčů. Na druhé
straně je toto pojetí vysoce efektivní (za předpokladu plného zvládnutí) a také daleko
efektivnější, oblíbenější u diváků.
Mezi oběma krajními polohami v pojetí hry je samozřejmě možná a také v praxi
uskutečňovaná celá řada přechodných mezistupňů. Ty pak uplatňují částečně každé
z obou popsaných pojetí, jednak s ohledem na herní situaci, a jednak s ohledem na
nacvičenou činnost družstva. (Hanzelka, 2006).
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST
3.1 CÍL A ÚKOLY DIPLOMOVÉ PRÁCE
Cílem mé diplomové práce je získat, zpracovat a vyhodnotit názory většího
množství především bývalých hráčů, trenérů volejbalu a funkcionářů ČVS, kteří se
aktivně podíleli na vývoji volejbalu v uvedeném období. Dílčím cíle práce je zpracování
historie mužské reprezentace Československa a České republiky ve volejbale a nástin
historie volejbalu.
Díky předchozímu nastudování literatury zabývající se právě danou
problematikou, jsem již získal určitý teoretický základ v podobě předchozích kapitol.
Nyní se však dostáváme do druhé fáze, kdy prostřednictvím získaných teoretických
informací můžeme zjišťovat, jak moc, či zda vůbec se knihy shodují s praxí. Budu, se
zajímat, o názory hráčů, trenérů a funkcionářů ČVS, kteří se byli účastny při vývoji
volejbalu v minulosti až po současný způsob hry. Konkrétně, jak tyto změny ovlivnily
hru. Jestli byly tyto změny podnětem pro vznik nových herních systémů a kombinací.
Zjišťuji také to, co by změnili na současných pravidlech volejbalu.
Dále se nabízí otázky, čím byly ovlivněny výsledky československé a české
volejbalové reprezentace v jednotlivých obdobích a to od roku 1940 až do roku 2015.
Po vyhodnocení mnou získaných výsledků bude možné porovnávat názory hráčů a
trenérů na danou problematiku s odbornou literaturou, kterou jsme prostudovali.
Ke splnění cíle bude nutné provést tyto úkoly:
• Prostudovat literaturu zaměřenou na problematiku související s tématem práce.
• Vytvořit teoretický základ k danému tématu.
• Vytvořit nestandardizovaný dotazník, rozhovor.
• Zpracovat výsledky dotazníku a rozhovoru vyjádřit je slovně a graficky.
• Stanovit konkrétní závěry vyplývající z diplomové práce.
• Zpracování historie mužské reprezentace Československa a České republiky ve
volejbale a nástin historie volejbalu.

4. VÝZKUMNÉ METODY
Pro svou diplomovou práci jsem si vybral problematiku charakteristika vrcholového
volejbalu mužů v minulosti a jeho vztah k současnému způsobu hry. Jako hlavní
výzkumnou metodu jsem zvolil metodu dotazníku.
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4.1 DOTAZNÍK
Důvodem pro použití dotazníku je možnost získání požadovaných informací od většího
počtu respondentů. Metoda dotazníku má však i své záporné stránky. Při písemné formě
dotazování může velmi často dojít k nepochopení otázek a k následnému zkreslení
odpovědí. Proto jsem velmi dbal na přesnou formulaci, volbu i řazení jednotlivých
otázek. Dalším problémem je subjektivita dotazníkové formy výzkumu. Dotazník, který
jsem pro získávání požadovaných údajů sestavil, se skládá z jedenácti otázek. Většina
otázek v dotazníku jsou polouzavřené otázky výčtového typu, najdeme v něm i několik
otázek uzavřených a pro zjištění subjektivních názorů respondentů byly použito několik
otázek otevřených. U polozavřených otázek dávám možnost výběru z několika
nabídnutých alternativ odpovědí, pokud respondentovi žádná z nabídnutých odpovědí
nevyhovuje, má možnost napsat do kolonky ,,jiná odpověď“ svůj vlastní názor na
zkoumaný jev. U každé otázky je možnost volby více odpovědí. Polouzavřené otázky
jsem zvolil z toho důvodu, že kombinují výhody otevřených i uzavřených otázek. Na
rozdíl od uzavřené otázky umožňují respondentovi volně vyjádřit svůj názor, ale
odpovědi nejsou tak zdlouhavé jako u otevřených otázek. Čas, za který je respondent
schopný dotazník vyplnit, je také důležitým faktorem kvality odpovědí. Proto jsem se
snažil sestavit dotazník tak, aby nezabral respondentovi více než 20 minut. Cílem
dotazníku bylo získat informace od hráčů, trenérů, i funkcionářů ČVS. Zajímaly mě,
jejich názory na vývoj volejbalu a to, jak tyto změny ovlivnily hru. Jestli byly tyto
změny podnětem pro vznik nových herních systémů a kombinací. Zjišťuji také to, co by
změnili na současných pravidlech volejbalu.

4.2 ROZHOVOR
V druhé části výzkumu jsem použil výzkumnou metodu rozhovoru. Rozhovor jsem
zvolil proto, že jsem si chtěl ověřit, zda jsem v dotazníku nezapomněl na žádnou
důležitou skutečnost související s daným tématem a abych získal komplexnější
informace. Výhodou rozhovoru je to, že nedochází k nepochopení a nejasnostem. Pokud
je dotazovanému některá z otázek nejasná, má možnost se zeptat na upřesnění. Tato
kontrola pochopení otázky v dotazníku zcela chybí. Další výhodou rozhovoru je to, že v
jeho průběhu vyvstávají další doplňující otázky, které mě při sestavování tohoto
rozhovoru vůbec nenapadly. Nevýhodou této výzkumné metody je snad jen to, že je
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rozhovor časově náročnější a jeho vyhodnocení je složitější než u dotazníku. Dobře
připravený rozhovor má ale o mnoho vyšší vypovídající hodnotu než dotazník.
Řízený rozhovor jsem vedl individuálně s Robertem Urbánkem místopředsedou ČVS.
Přípravě rozhovoru jsem věnoval hodně úsilí, abych se vyvaroval případných problémů
v jeho průběhu. Hlavním cílem přípravy bylo zvolit co nejlepší pořadí a formulaci
otázek, aby bylo možné získat co nejpřesnější odpovědi související s hypotézami, které
jsem si stanovil na začátku výzkumu. Důslednou přípravou jsem se také chtěl vyvarovat
časových prodlev mezi jednotlivými otázkami. Celé rozhovory jsem si nahrál, aby bylo
následné vyhodnocování odpovědí co nejsnadnější.

5. VÝSLEDKOVÁ ČÁST
5.1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU
V průběhu ledna až června 2015 jsem rozdal lidem, kteří, v daném období buď to byli
aktivními hráči reprezentačních výběrů, trenérům, organizačním pracovníkům, okolo 80
dotazníků. Několik dotazníků jsem také rozdala na Českém volejbalovém svazu. Z
celkového počtu, se mi vrátilo vyplněných 30 dotazníků, jejichž výsledky budu v této
části práce interpretovat. Složení respondentů, kteří dotazník vyplnili, bylo následující:
 Pohlaví: 27 mužů a 3 ženy
 Věk: 12 mezi 20. – 40. rokem, 18 věku nad 40 let
 23 hráčů, 3 trenéři, 4 funkcionáři ČVS
 4 nahrávači, 9 smečařů, 3 univerzálové a 7 blokařů
Dotazník obsahuje 11 otázek. Ve většině případů jsou to otázky polouzavřené, které
nabízejí možnost výběru odpovědi a zároveň umožňují vyjádření vlastního názoru
dotazovaného.

45

Otázka č. 1: Kterých pět změn pravidel volejbalu nejvíce ovlivnilo vývoj nových
herních systémů a kombinací?
Tabulka nejčastějších odpovědí na otázku č. 1:
ZMĚNA V PRAVIDLECH

PŘÍNOS ZMĚNY PRO

VOLEJBALU

VOLEJBAL

Libero jako specializovaný

Zkvalitnění příjmu v poli,

hráč - polař

odpočinek pro blokaře

9

Možnost doteku sítě při hře

Plynulost hry

8

Podání, které tečuje síť, je

Plynulost hry

dobré

ČETNOST

6

Hra beze ztrát do 25 bodů v

Přehlednější atraktivnější hra,

setu

zkrácení

Možnost odehrání míče

Atraktivnější hra, více

nohou

zachráněných míčů

Tolerování nečistého příjmu

Atraktivita a plynulost hry

4

po podání

1
2

Graf četnosti odpovědí otázky č. 1:
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Otázka č. 2: Jaké změny přinesla specializace hráčů na konkrétní posty?
Graf procentuální četnosti odpovědí otázky č. 2:

Otázka č. 3: Jaké nové herní kombinace a systémy se začaly používat při
specializaci hráčů?
Všichni dotazovaní se shodli na tom, že specializacemi hráčů na určité posty se začaly
využívat dva nové herní systémy. Prvním je systém se dvěma nahrávači, dvěma smečaři
a dvěma blokaři. Tím druhým je systém s jedním nahrávačem, jedním univerzálem,
dvěma blokaři a dvěma smečaři. 90% respondentů také uvedlo jako zásadní změnu
specializaci na post libera. Z nových herních kombinací dotazovaní uvedli tyto:
 Speciální nahrávky: rychlík, dlouhý rychlík, krátká nahrávka za hlavu, dlouhá
nahrávka za hlavu, odskočený rychlík, nahrávka pro doskok ze zadní části hřiště
i zrychlená.
 Různé signály se dvěma až čtyřmi hráči. Individuální domluva uvnitř týmu.
Otázka č. 4: Jaké změny přinesla specializace nahrávače?
85% dotazovaných uvádí, že se specializací nahrávače začal používat herní systém s
jedním nahrávačem. Tím se změnilo i rozestavení hráčů v poli. Nahrávač se neúčastní
příjmu. Přihrávku obstarávají většinou smečaři a libero v zónách 1, 5, 6.
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Graf procentuální četnosti odpovědí otázky č. 4:

Otázka č. 5: Jaké změny přinesl nástup libera?
84% dotazovaných se shodlo na tom, že díky specializaci na post libera (nastupuje
většinou za blokaře v zadní části hřiště) se zlepšila jak úroveň obrany v poli, tak i
přesnost přihrávky. Shodli se také na tom, že došlo ke změně rozestavení hráčů na
příjmu, protože libero pokrývá větší část hřiště. 62% dotazovaných vidí jako další
výhody libera možnost zpomalení hry při střídání libera a také to, že si blokaři
odpočinou, než nastoupí do přední části hřiště.
Otázka č. 6: Považujete změny pravidel za přínos pro volejbal?
Graf četnosti odpovědí otázky č. 6:

48

Otázka č. 7: Co byste změnili na současných pravidlech volejbalu?
7: ZMĚNA

DŮVOD ZMĚNY

Zakázat dotek sítě

Složité rozlišení jestli se dotkl

ČETNOST
16

pásky nebo ne
Zakázat hraní nohou

Není to čistý úder, bezpečnost

6

Zvýšit mužské sako

Nízká výška současné sítě

8

Graf četnosti odpovědí otázky č. 7:

Otázka č. 8: Proč byla mužská volejbalová reprezentace v období 40. – 60. let 20.
století tak úspěšná?
Tabulka nejčastějších odpovědí na otázku č. 8:
DŮVODY

ČETNOST

Velmi silná generace hráčů

11

Volejbal byl v tomto období velmi rozšířeným

4

sportem
Menší počet zemí, které by sdružovala mezinárodní

3

volejbalová federace
Vysoká úroveň trenérů, organizačních pracovníků

6

v tomto období
Vysoká úroveň československé ligy kde všichni

5

hráči působili
Jiné důvody

1
49

Graf četnosti odpovědí otázky č. 8:

Otázka č. 9: Z jakých důvodů se úpadek výkonnosti reprezentace postupně
prohluboval, zejména od r. 1990 do r 2015?
Tabulka nejčastějších odpovědí na otázku č. 9:
DŮVODY

ČETNOST

Odchod kvalitních hráčů do zahraničí

3

Nedostatek finančních prostředků, potřebných pro

11

konkurence schopnost volejbalovému světu.
Příliv a zpřístupnění dalších sportů ze zahraničí,

5

které česká mládež upřednostnila před volejbalem
Nízká úroveň trenérů, organizačních pracovníků

4

v tomto období
Nízká úroveň české ligy

5

Generační obměna hráčů

2

Jiné důvody

0
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Graf četnosti odpovědí otázky č. 9:

Otázka č. 10: Je současný vrcholný volejbal rychlejší a dynamičtější oproti období
40. – 60. let 20. století?
Graf četnosti odpovědí otázky č. 10:
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Otázka č. 11: Jaký je rozdíl mezi současným vrcholným mužským volejbalem a
volejbalem v minulosti?
Tabulka nejčastějších odpovědí na otázku č. 11:
ROZDÍLY

ČETNOST

Hráči jsou dnes profesionály, dříve to byli amatéři

11

Velmi se změnila pravidla a to ovlivnilo vývoj hry

4

v těchto obdobích
Komercionalizace volejbalu, velký vliv mají finanční

3

prostředky
Dříve se hrálo ve venkovním prostředí, dnes je

6

volejbal jednoznačně halovým sportem
Nízká úroveň české ligy a ta se odráží na výsledcích

5

reprezentace
Jiné důvody

1

Graf četnosti odpovědí otázky č. 11
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5.2 VYHODNOCENÍ ROZHOVORU
Rozhovor s Robertem Urbánkem, místopředsedou Českého volejbalového svazu se
uskutečnil 13. března 2015 v Praze. Trval přibližně 30 min.
Otázka č. 1: Můžete přiblížit, jak se změnil vývoj volejbalu v ČR (ČSSR)?
Jako ve většině sportů, které jsou nám národně blízké – tam, kde se dokážeme prosadit
vůlí, šikovností, vtipem, intenzitou a především nadšením, dosahujeme vynikajících
výsledků. Těch jsme dosáhli naposled na konci padesátých, začátku šedesátých let. Ve
chvíli, kdy nás ostatní začnou dohánět především profesionalitou, samotné nadšení už
nestačí. V té době jsme sice byli volejbalově na výši, ale ne profesionalitou, spíše
šikovností. Poté, co nás začaly dohánět ostatní země, jsme se dostali tam, kde jsme
dneska. Pracujeme systémově a profesionálně. Proto mohou být ostatní lepší, než my.
My totiž žijeme jen z podstaty, z pocitů, že jsme kdysi byli nejlepší.
Otázka č. 2: Můžete přiblížit, jak se volejbal od poloviny 20. století změnil?
Volejbal je jedním ze sportů, kterého se vývoj velice dotknul i co se týče pravidel.
Neznám jiný sport, jehož vývoj k dynamičnosti a razanci by pravidla natolik
poznamenala. Původně nebyly pásky, boční anténky. Úder do bloku se považoval za
první úder. Teprve se zavedením pravidla, že blok není úderem, se začaly rozvíjet
kombinace. Začalo se přecházet k dynamice a síle, průkopníkem tohoto přechodu byl
legendární Karel Láznička, který zavedl silnou fyzickou přípravu po vzoru tehdejšího
SSSR. To vše se událo mezi 50. a 60. lety. V okamžiku, kdy se začalo posilovat, a na
důležitosti nabýval důraz, začala pravidla zvýhodňovat obranu.
Otázka č. 3: Další změny ve vývoji volejbalu?
Důležitou a významnou změnou byl například povolený přesah na bloku, přešlapování
středové čáry, zavedení spodního úderu obouruč. Dodnes platí, že mužstvo, které
nehraje dobře první míč bagrem, nemůže čekat úspěch. Rovněž postavení hráčů
prodělalo obrovské změny. Dříve se hrálo na 3 dvojičky (dvojice smečař-nahrávač).
Každý smečař měl svého nahrávače vedle sebe a podle toho dostával nahrávky. Smečaři
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měli své doslova „dvorní“ nahrávače. Byli s nimi sehraní. Se zavedením bagru se přešlo
na dva nahrávače. Následně začal v ČR Karel Láznička prosazovat vysokého hráče do
kříže (protipostavení) s nahrávačem. Tento hráč byl vysoký a zároveň technicky zdatný.
Šlo vlastně o předzvěst dnešního univerzála. To předznamenalo postupný přechod na
systém s jedním nahrávačem. Od toho okamžiku se zcela změnila obrana bagrem, první
míč se zvedal vysoko, protože nahrávač musel mít čas jej doběhnout i ze zadní části
hřiště. S tím se i zdokonaloval útok, vycházelo se ze signálů. Dnes je základních signálů
asi 8, jednotlivé typy nahrávek mají svá čísla.
Otázka č. 4: Proč byl podle vás volejbal ve svých v Československu počátcích tak
populární?
Je to obecně poměrně jednoduchý sport, co se týče vybavení. Mohly jej hrát dohromady
ženy s muži. Volejbal byl velmi populární na osadách. Každý víkend obsadili Pražané
Berounku. Také ne všude je možné hrát fotbal. V amatérském volejbalu navíc nehraje
takovou roli fyzická kondice. Z popularity vzejde velká hráčská základna, z ní mnoho
dobrých hráčů a tím i dobrých výsledků. Těmi se celé odvětví zase zpětně popularizuje.
Otázka č. 5: Čím si myslíte, že tato popularita volejbalu zmizela?
Podle mě je rozdíl v nadšení masovém a nadšení, které vede k vrcholným výkonům.
Podle mě je volejbal populární pořád. Například volejbalová liga (AVL) se hraje přes
zimu v halách a hrají ji tisíce lidí po celé republice. Organizovaný volejbal pořád patří z
hlediska členské základny mezi top sporty v ČR. Neřekl bych, že není populární. Míra
nadšení je otázka nadšení, kterým můžeme dosáhnout vynikajících výsledků na
vrcholové úrovni. Doba, kdy k vynikajícím výsledkům stačilo být šikovný a mít
nadšení, už je pryč.
Otázka č. 6: Může to tedy souviset s přechodem do haly a profesionalizací
volejbalu zejména během 90. let?
Ne, to jsou dva pojmy. Jedním z nich je nadšení a popularita, druhým pojmem je jakási
morální vlastnost, která člověka žene k nadprůměrným výsledkům.
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Otázka č. 7: Pokuste se odhadnout další vývoj volejbalu?
Je to strašně složité, podobně jako třeba řešit vývoj fotbalu. Volejbal je natolik starý
sport, že provádění nějakých zásadních změn v pravidlech je složité. Loni se na MS
klubů v Dauhá zkoušelo nové pravidlo o hraní prvního útoku po podání jen z doskoku.
Skončilo to však naprostým fiaskem. Jsou sice dohady o tom, že by se mohla zvýšit síť,
aby se upřednostnil útok nad obranou. Osobně si však myslím, že zásadní změny v
pravidlech volejbal dál neposunou. Jsem konzervativní, podle mě se budou zkoušet
nové věci, ale ne zásadní.
Otázka č. 8: Jak hodnotíte stav volejbalu v České republice?
Hráčská základna mírně ubývá, což je dáno úbytkem či spíše rozmělněním dětí do
většího počtu sportů, především v chlapecké kategorii. Druhým důležitým momentem
byl odsun hráčů, kteří nechtěli hrát registrované soutěže na nejnižší úrovni.
Vytváří se mnoho projektů se zaměřením na nejmladší. Jedním z nich je tzv. barevný
minivolejbal, v němž byla připravena pravidla pro věkově nižší kategorie, než s jakými
se zatím volejbal zkoušel hrát. Struktura soutěží odpovídá tomu, jak se hraje. To
znamená celkovému zájmu. Ve chvíli, kdy je množství hráčů v amatérských ligách,
musí se tomu struktura soutěží přizpůsobit. Když je dorostenců (mezi 15 a 19 roky
věku) určité množství, struktura tomu množství odpovídá. Struktura soutěží je tak
naprosto pružná, rok od roku se mění a ve chvíli, kdy se nám přihlásí 150 mužstev
dorostenců, můžeme klidně udělat dvě krajské soutěže. My se musíme zaměřit
především na nižší kategorie, zpopularizovat základnu a rozšířit ji už na úrovni
základních škol.
Otázka č. 9: Lze státy, které jsou dnes ve světě volejbalově úspěšné, nějak
charakterizovat?
Ve světě se prosazují státy, které mají v genech dynamiku. Kolem roku 1960 hrála
Brazílie v Brně proti národnímu mužstvu ČSSR volejbal. V té době jsme je porazili
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jasně 3:0. Dnes jsou téměř nepřekonatelní, vyhrávají olympiády, MS, Světovou ligu. To
samé Argentina. Dříve si nikdo nedovedl představit, že by hrálo volejbal Španělsko či
Kuba. I v Japonsku či v Číně má hra navzdory menšímu výškovému průměru hráčů
velkou tradici.
Tím vším chci říct, že volejbal se stal celosvětovým sportem, v němž o trofeje usiluje
podstatně více celků, zvláště ty, kterým vyhovuje dynamická hra.
Otázka č. 10: Odhadnete další vývoj ve volejbalu?
Jsem přesvědčený, že vývoj půjde směrem dynamiky a síly. Budou dostávat přednost ze
somatického hlediska univerzální a atleticky vyspělí hráči. Vyšší postava je samozřejmě
výhodou. Poslední olympiáda ale ukázala, že to nemusí být sport hráčů vysokých přes 2
metry. Je možné uplatnit i „menší“ hráče. Myslím, že bude kladen čím dál větší důraz
na smečované podání. Dnes se zvažuje se i zvýšení sítě (dnes je síť ve výšce 243 cm).
Když jsem začínal hrát, byla síť ve výšce 245 cm. U žen se o zvýšení uvažuje více.
Protože ženy mají výšku sítě 224 cm, přitom žáci (do 15 let věku) mají síť ve výšce 230
cm. Ženy, které mají výšku přes dva metry, jsou potom mimořádně zvýhodněné –
zvláště z Ruska. Faktem je, že v basketbalu se nic nemění, koš zůstává pořád ve stejné
výšce 305 cm, ačkoliv zvláště černoši mají čím dál menší problém se zasmečováním
míče z velké vzdálenosti.
Očekávám tedy od volejbalu stále větší dynamiku, přesnost jednotlivých úderů a úzkou
specializaci.

6. ÚSPĚCHY REPREZENTACE
Úspěchy naší volejbalové reprezentace začaly koncem čtyřicátých let dvacátého
století a skončily v polovině let šedesátých. Českoslovenští volejbalisté se v té době
stali dvakrát mistry světa - 1956 a 1966 a třikrát mistry Evropy - 1948, 1955 a 1958.
Poté v 70. a 80. letech minulého století na mistrovstvích Evropy získali tři druhá místa v
letech 1967, 1971 a 1985.
V novodobé historii lze do úspěchů českého volejbalu zařadit 4. místa na
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mistrovstvích Evropy 1999 a 2001, 4. místo ve Světové lize 2003.
Tento přehled jsem vytvořil pro lepší pochopení vrcholového volejbalu mužů
v minulosti a jeho vztah k současnému způsobu hry.

6.1 HISTORIE ČESKOSLOVENSKÉ VOLEJBALOVÉ
REPREZENTACE V OBDOBÍ 40-60 LÉTA
Čtyřicátá léta jsou výjimečná díky pořádání prvního mistrovství Evropy ve
volejbale roku 1948 v Itálii. Dějištěm je město Řím. Rok po mistrovství Evropy je
pořádáním prvního mistrovství světa pověřena Československá republika v roce 1949
v Praze.
Padesátá a šedesátá léta jsou období, ve kterých se volejbal na světové úrovni
velmi posunul v před, a to jak kvalitou herního výkonu, tak i počtem zemí, které
sdružovala mezinárodní volejbalová federace. Pro Československý volejbal je to
takzvaná „zlatá éra volejbalu“.

6.1.1 PRVNÍ MISTROVSTVÍ EVROPY 1948 ŘÍM
První mistrovství Evropy ve volejbale mužů se konalo ve dnech od 24. – 26. září
v Itálii v roce 1948. Dějištěm bylo město Řím. Turnaje se zúčastnilo šest družstev.
Hrálo se systémem každý s každým. Mistrem Evropy se stalo družstvo Československa,
druhé místo obsadila Francie a na třetím místě se umístila Itálie.
Konečné pořadí:

Výsledky utkání ČSR:

ČSR
ČSR - Nizozemsko 3:0 (1,5,7)

FRANCIE

- Portugalsko 3:0 (3,8,6)

ITÁLIE
4.

- Francie

3:0 (7,5,5)

- Belgie

3:0 (4,5,5)

- Itálie

3:0 (1,6,4)

Portugalsko

5.

Belgie

6.

Nizozemsko

Soupiska:

reprezentace Československa

J. Brož, K. Brož, J. Češpiva, J. Fučík, V. Linke, F. Mikota, J. Reicho, J. Tesař, F.
Votava, J. Paldus. Hrající trenér: J. Češpiva (Jaroslav & kol. 1971
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6.1.2 HRÁČSKÉ OSOBNOSTI 40. LET
Josef Reicho (9. 8. 1918 – 12. 10. 1990)
„…Pražský rodák, 198cm vysoký smečař družstev Sokol
Vinohrady, SK Philips (mistr Protektorátu Čechy – Morava 1941
a 1943, mistr ČSR 1945), SSK Život (mistr ČSR 1947) a Sokol
Kolín (mistr ČSR 1948 a 1949). V letech 1946 – 1949
reprezentant ČSR, účastník prvního poválečného mezistátního
utkání ČSR – Francie (1946), zájezdu RD mužů ČSR do Francie
a Alžíru v roce 1947 (s řadou přátelských a exhibičních utkání),
ME 1948 v Římě (zlato) a MS 1949 v Praze (stříbro).
Josef Reicho,
www.cvf.cz/tiskni.php?cla
nek

Spoluzakladatel volejbalového oddílu Spartak Potrubí Praha,
který jako hrající trenér dovedl z Přeboru Prahy až do nejvyšší

soutěže a za nějž hrál až do svých 40 let. Začátkem 50. Let funkcionář ČOS - tiskový a
propagační referent jejího volejbalového ústředí. Mistr sportu, osobnost Síně slávy
ČV…“ (Vít, Vrbenský, 2011)
Jaroslav Fučík (9. 2. 1921 – 21. 2. 1989)
„…Rodák z Mladé Boleslavi, 184 cm vysoký ligový
basketbalista Sokola Kolín (za války AFK), smečující
nahrávač, volejbalistů AFK a Sokola Kolín (mistr ČSR 1948 a
1949) a armádních celků ATK, ÚDA a Dukla Praha (mistr
ČSR 1950 – 1955). V letech 1947 až 1953 reprezentant ČSR a
účastí na zájezdu RD do Francie a Alžíru v roce 1947, na ME
1948 v Římě (zlato), ME 1949 v Praze (stříbro), ME 1950
Jaroslav Fučík,
www.cvf.cz/?clanek

v Sofii (stříbro) a MS 1952 v Moskvě (stříbro). V letech 1958
– 1967 trenér mužů Dukly Kolín (mistrů ČSR 1960, 1961 a

1963) a Dukly Jihlava do roku 1967. Mistr sportu, Vzorný trenér, osobnost Síně slávy
ČV…“ (Vít, Vrbenský, 2011)
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6.1.3 MISTROVSTVÍ EVROPY 1955 BUKUREŠŤ
Čtvrté mistrovství Evropy ve volejbale mužů proběhlo ve dnech od 15. – 26. září
1955 v Rumunsku. Dějištěm bylo město Bukurešť. Turnaje se zúčastnilo 14 družstev,
rozdělených do dvou čtyřčlenných a dvou tříčlenných skupin. První dva celky
postoupily do finálové skupiny. Týmy na třetím a čtvrtém místě hrály o 9. - 14. místo.
Mistrem Evropy se stalo družstvo Československa. Na druhém místě se umístilo
mužstvo Rumunska a třetí místo obsadilo družstvo Bulharska. (Stibitz, 1968)
Konečné pořadí:

ČSR

Výsledky utkání ČSR:

ČSR - Jugoslávie

3:0 (3,1,4)

RUMUNSKO

- Egypt

3:0 (0,0,7)

BULHARSKO

- Rakousko

3:0 (2,1,0)

4.

SSSR

- Rumunsko

3:1 (11,8,-8,6)

5.

Jugoslávie

- Polsko

3:0 (7,4,5)

6.

Polsko

- Maďarsko

3:0 (11,5,11)

7.

Maďarsko

- Jugoslávie

3:1 (-14,15,8,7)

8.

Francie

- Francie

3:0 (12,8,11)

9.

Itálie

- Bulharsko

3:0 (8,5,11)

10.

Albánie

- SSSR

2:3 (-13,-12,6,7,-12)

11.

Finsko

12.

Belgie

13.

Rakousko

14.

Egypt

Soupiska:

reprezentace Československa

K. Brož, Z. Humhal, J. Jonáš, K. Láznička, Z. Malý, J. Musil, J. Paldus, K.
Paulus, M. Purnoch, F. Schwarzkopf, L. Synovec, J. Tesař. Trenér: J. Kozák (Židů,
2009)
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6.1.4 MISTROVSTVÍ SVĚTA 1956 PAŘÍŽ
Třetí mistrovství světa ve volejbale mužů proběhlo ve dnech od 30. srpna - 12.
září 1956 ve Francii. Dějištěm bylo město Paříž. Turnaje se zúčastnilo 24 mužstev,
rozdělených do čtyř tříčlenných a šesti dvoučlenných skupin. Družstvo na prvním místě
postoupilo do finálové skupiny. Týmy na druhém místě hrály o 11. - 20. místo a týmy
na třetím místě hrály o 21. - 24. místo. Mistrem světa se stalo družstvo Československa.
Na druhém místě se umístilo mužstvo Rumunska a třetí místo obsadilo družstvo
Sovětského svazu.
Konečné pořadí:

ČSR

Výsledky utkání ČSR:

ČSR - NDR

3:0 (5,4,7)

RUMUNSKO

- Jugoslávie

3:1 (9,13,-7,6)

SSSR

- Rumunsko

3:2 (-3,-11,9,2,3)

4.

Polsko

- ČLR

3:0 (13,3,8)

5.

Bulharsko

- Francie

3:0 (2,3,5)

6.

USA

- Polsko

3:0 (8,8,9)

7.

Francie

- Maďarsko

3:0 (5,9,6)

8.

Maďarsko

- Bulharsko

3:2 (11,-11,-17,8,15)

9.

ČLR

- USA

3:0 (4,8,10)

10.

Jugoslávie

- SSSR

3:2 (-9,3,13,-9,12)

11.

Brazílie

12.

NDR

13.

Nizozemí

14.

Itálie

15.

Portugalsko

16.

Izrael

17.

KLDR

18.

Belgie

19.

Kuba
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20.

Rakousko

21.

Indie

22.

Turecko

23.

Luxemburk

24.

NSR

Soupiska:

reprezentace Československa

K. Brož, K. Láznička, Z. Malý, J. Paldus, M. Purnoch, F. Schwarzkopf, B. Golian,
L. Synovec, K. Paulus, J. Tesař, J. Musil, J. Brož. Trenér: J. Kozák, J. Fučík (Židů,
2009)

6.1.5 MISTROVSTVÍ EVROPY 1958 PRAHA
Páté mistrovství Evropy ve volejbale mužů proběhlo v termínu od 30. srpna – 11.
září 1958 v Československu. Turnaje mužů se zúčastnilo dvacet reprezentačních
družstev. Neevropské družstvo Tunisu bylo federací FIBA přiřazeno do Evropy, jelikož
jinde v Africe se volejbal nehrál. Družstva byla vylosována do kvalifikačních skupin,
které se hrály v Praze na stadionu K. Aksamita v Holešovicích, na Vinohradech, a také
v Pardubicích, Liberci, Plzni a Českých Budějovicích. Finále se odehrálo na Zimním
stadionu na Štvanici.
Konečné pořadí:

ČSR

Výsledky utkání ČSR:

ČSR

- Francie

3:0 (8,5,11)

RUMUNSKO

- NDR

3:0 (2,4,2)

SSSR

- NSR

3:0 (1,1,0)

4.

Bulharsko

- Tunisko

3:0 (2,2,3)

5.

Maďarsko

- Maďarsko

2:3 (15,-8,-10,9,-14)

6.

Polsko

- Francie

3:0 (4,3,12)

7.

Jugoslávie

- Rumunsko

3:1 (-6,6,9,5)

8.

Francie

- Jugoslávie

3:0 (5,4,11)
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9.

NDR

- Polsko

3:1 (-13,12,6,13)

10.

Itálie

- Bulharsko

3:0 (5,6,14)

11.

Albánie

- SSSR

3:2 (7,-10,10,-14,9)

12.

Turecko

13.

Nizozemí

14.

Finsko

15.

SAR

16.

Tunisko

17.

Belgie

18.

Rakousko

19.

NSR

20.

Dánsko

Soupiska:

reprezentace Československa

M. Kemel, K. Láznička, Z. Malý, J. Paldus, M. Purnoch, L. Synovec, J. Tesař,
Zd. Humhal, B. Golian, L. Toman, K. Paulus, J. Musil. Trenér: J. Kozák (Vít,
Vrbenský, 2011)

6.1.6 HRÁČSKÉ OSOBNOSTI 50. LET
Karel Brož (6. 12. 1925 – 17. 8. 2009)
„…Rodák z Horoměřic u Prahy, 189cm vysoký smečař družstev SSK Život
(mistr ČSR 1947), ATK Praha, Sokol Stavotechna Michle, ÚDA
Praha (mistr ČSR 1953 – 1955) a RH Praha (do roku 1957
hrající trenér). V letech 1946 – 1956 reprezentant ČSR s účastí
na ME 1948 v Římě (zlato). MS 1949 v Praze (stříbro), ME 1950
v Sofii (stříbro), MS 1952 v Moskvě (stříbro), ME 1955
v Bukurešti (zlato) a MS 1956 v Paříži (zlato). Trenér družstva
žen Sokola pražského (mistryň ČSR 1950) a mužů RH Praha
Karel Brož,
www.cvf.cz/?clanek=72
96

(mistrů ČSSR 1966). V letech 1974 – 1980 šéftrenér SVS MV při
RH Praha s podílem na úspěších družstva žen (pěti titulech
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mistra ČSSR v rozmezí let 1974 – 1980, vítězství v PMEZ 1976 a 1980, vítězství v PVP
1979). Do roku 2006 významný funkcionář ČSVS a ČVS, Zasloužilý mistr sportu,
Zasloužilý trenér, čestný člen ČVS, osobnost Síně slávy ČV…“ (Vít, Vrbenský, 2011)
Josef Tesař (11. 3. 1927 – 29. 6. 2007)
„…Rodák z Velimi u Kolína, 198cm vysoký smečař AFK a Sokola Kolín (mistr
ČSR 1948 a 1949), armádních družstev ATK – ÚDADukla Praha (mistr ČSR 1950- 1955) a Dukla Kolín
(mistr ČSR 1960, 1961 a 1963). V letech 1948 – 1959
reprezentant ČSR s účastí na ME 1948 v Římě (zlato),
MS 1949 v Praze (stříbro), ME 1950 v Sofii (stříbro),
MS 1952 v Moskvě (stříbro), ME 1955 v Bukurešti
Josej Tesař, stojící první zprava.

(zlato), MS 1956 v Paříži (zlato) a ME 1958 v Praze

www.historie.volejbal-

(zlato). Od roku 1951 voják z povolání, metodik odboru

metodika.cz

sportu na MNO, v letech 1986 – 1989 náčelník ASVS

Dukla Praha. Zasloužilý mistr sportu, osobnost Síně slávy ČV…“(Vít, Vrbenský, 2011)

6.1.7 LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 1964 TOKIO
Na letních Olympijských hrách v Japonsku byl poprvé v historii zařazen do
programu her volejbal. Premiéry se zúčastnilo 10 mužských družstev. Turnaj se odehrál
v jedné skupině systémem každý s každým. Zápasy se odehrávaly v tokijské hale
Komazawa. Mužský turnaj vyhrál díky lepšímu poměru bodů Sovětský svaz.
Následovalo Československo a na třetím místě se překvapivě umístilo domácí družstvo
Japonska.
Konečné pořadí:

Výsledky utkání ČSSR:
ČSSR - Maďarsko

3:2 (10,-12,-13,9,10)

ČSSR

- Bulharsko

3:2 (13,-13,11,-7,11)

Japonsko

- Japonsko

3:1 (-9,13,12,13)

4.

Rumunsko

- USA

3:0 (7,13,14)

5.

Bulharsko

- SSSR

2:3 (-9,-8,5,10,-7)

SSSR
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6.

Maďarsko

- Brazílie

3:0 (5,6,10)

7.

Brazílie

- Rumunsko

3:1 (11,-7,12,12)

8.

Nizozemsko

- Nizozemsko

3:1 (-10,10,9,6)

9.

USA

- Korejská republika 3:0 (1,7,9)

10.

Korea

Soupiska:

reprezentace Československa

Milan Čuda, Josef Labuda, Pavel Schnek, Bohumil Golián, Josef Musil, Václav
Šmídl, Zdeněk Humhal, Karel Paulus, Josef Šomr, Petr Kop, Boris Perušič, Ladislav
Toman. Trenér: Josef Brož (Bureš, Žurman, 1965)

6.1.8 MISTROVSTVÍ SVĚTA 1966 PRAHA
Šesté mistrovství světa ve volejbale mužů proběhlo ve dnech od 30. srpna – 11.
září v Československu. Mistrovství se mělo zúčastnit 24 družstev, rozdělených do čtyř
šestičlenných skupin. Mistrem světa se stalo družstvo Československa. Na druhém
místě se umístilo Rumunsko a třetí místo obsadil Sovětský svaz.
Po druhé v historii a dosud naposledy, pořádalo Československo mistrovství
světa ve volejbale. Československý výběr v této době patří mezi špičku na světě. Po
kongresu na Olympijských hrách v Tokiu byly mezinárodní federací FIVB stanoveny
počty kvalifikačních míst pro jednotlivé kontinenty. Evropa dostala míst osm. Asie pět.
Amerika čtyři a Afrika tři. Čtyřiadvacet týmů doplňovaly tři celky z uplynulého
mistrovství světa a pořadatel.
Konečné pořadí:
ČSSR

Výsledky utkání ČSSR:
ČSSR

- Jugoslávie 3:1 (8,-11,16,13)

RUMUNSKO

- ČLR

3:2 (-11,-8,11,14,11)

SSSR

- NSR

3:0 (3,1,5)

4.

NDR

- Itálie

3:0 (7,2,1)

5.

Japonsko

- Dánsko

3:0 (2,3,1)

64

6.

Polsko

- SSSR

7.

Bulharsko

- Rumunsko 3:1 (11,6,-12,8)

8.

Jugoslávie

- Bulharsko

3:0 (11,13,16)

9.

ČLR

- Polsko

3:1 (8,12,-14,8)

10.

Maďarsko

- NDR

3:1 (13,11,-4,8)

11.

USA

- Japonsko

2:3 (6,-9,1,-12,-10)

12.

Nizozemí

13.

Brazílie

14.

Belgie

15.

Turecko

16.

Itálie

17.

Kuba

18.

Francie

19.

Finsko

20.

NSR

21.

Mongolsko

22.

Dánsko

Soupiska:

3:2 (-14,12,9,-6,4)

reprezentace Československa

V. Šmídl, B. Golian, P. Kop, B. Perušič, Vl. Petlák, P. Schenk, A. Mozr, J.
Smolka, Z. Groessl, J. Labuda, D. Koudelka, J. Musil. Trenér: O. Kaplan (Židů, 2009)

6.1.9 MISTROVSTVÍ EVROPY 1967 ISTANBUL
Sedmé mistrovství Evropy ve volejbale mužů se konalo v Turecku. Dějištěm bylo
město Istambul. Turnaje se zúčastnilo 20 družstev, rozdělených do čtyř pětičlenných
skupin. Mistrem Evropy se stalo družstvo Sovětského svazu. Na druhém místě se
umístilo mužstvo Československa a třetí místo obsadilo družstvo Polska.
Konečné pořadí:

SSSR

Výsledky utkání ČSSR:

ČSSR - Turecko
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3:0 (4,7,5)

ČSSR

- Izrael

3:0 (5,3,15)

POLSKO

- Finsko

3:0 (4,1,1)

4.

NDR

- Itálie

3:1 (8,2,-14,6)

5.

Rumunsko

- Jugoslávie 3:0 (2,12,14)

6.

Maďarsko

- Rumunsko 3:1 (15,-12,3,9)

7.

Jugoslávie

- Polsko

3:2 (-7,14,-10,9,6,)

8.

Itálie

- NDR

3:0 (13,8,11)

9.

Bulharsko

- Maďarsko 3:2 (5,-6,5,-12,5)

10.

Francie

- SSSR

11.

Izrael

12.

Belgie

13.

Albánie

14.

Turecko

15.

Nizozemsko

16.

Švédsko

17.

Finsko

18.

NSR

19.

Rakousko

20.

Řecko

Soupiska:

2:3 (-7,-13,13,10,-10)

reprezentace Československa

V. Šmídl, B. Golian, P. Kop, Vl. Petlák, P. Schenk, A. Mozr, J. Smolka, Z.
Groessl, J. Labuda, D. Koudelka, J. Musil. J. Svoboda. Trenér: V. Matiášek (Jaroslav, &
kol. 1971)

6.1.10 LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 1968 MEXIKO CITY
Volejbalový turnaj mužů se uskutečnil v termínu od 13. – 26. října v Mexiku.
Utkání se hrála v hale Gimnasio Olimpico Juan de la Barrera. Zúčastnilo se ho deset
mužských kolektivů. Hrálo se v jedné skupině systémem každý s každým. Zlatou
medaili vyhrál Sovětský svaz. Stříbrnou medaili vybojovalo Japonsko a bronz získala
Československa socialistická republika.
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Konečné pořadí:

Výsledky utkání ČSSR:

ČSSR

- NDR

3:2 (12,-17,-16,11,9)

Japonsko

- USA

3:1 (0,-10,7,7,)

ČSSR

- Japonsko

3:2 (-2,-3,12,12,11)

4.

NDR

- Brazílie

3:2 (12,10,-13,-13,9)

5.

Polsko

- Mexiko

3:0 (10,3,8)

6.

Bulharsko

- Bulharsko 3:2 (7,-10,9,-4,7)

7.

USA

- Belgie

3:0 (0,4,12)

8.

Belgie

- Polsko

1:3 (-5,-3,12,-13)

9.

Brazílie

- SSSR

0:3 (-7,-4,-8)

10.

Mexiko

SSSR

Soupiska:

reprezentace Československa

Bohumil Golián, Josef Musil, František Sokol, Antonín Procházka, Lubomír
Zajíček, Zdeněk Groessl, Petr Kop, Josef Smolka, Pavel Schenk, Jiří Svoboda, Vladimír
Petlák, Drahomír Koudelka Trenér: V. Matiášek (Sokol, 1974

6.1.11 HRÁČSKÉ OSOBNOSTI 60. LET
Josef Musil (3. 7. 1932)
„…Rodák z Kostelní Lhoty u Poděbrad s volejbalovými začátky
v Sokole Vysočany, (přeborník dorostu ČSR 1948 a 1949),
178cm vysoký nahrávač Sokola Vysočany rep. ČKD Stalingrad,
ÚDA Praha (mistr ČSR 1963 a 1954) a Slavie VŠ Praha (mistr
ČSR 1956- 1959 a ČSSR 1964). Člen RD mužů ČSR a ČSSR
s účastí na MS 1952 v Moskvě (stříbro), ME 1955 v Bukurešti
(zlato), MS v Paříži 1956 (zlato), ME 1958 v Praze (zlato), MS
Josef Musil,

1960 v Riu de Janeiru (stříbro), MS 1962 v Moskvě (stříbro), ME

www.historie.volejbal

1963 v Bukurešti (5. místo), OH 1964 v Tokiu (stříbro), MS 1966

-metodika.cz

v Praze (zlato), ME 1967 v Istanbulu (stříbro) a OH 1968 v Mexico City (bronz).
V letech 1969 – 1970 hrající trenér Modeny, mistr Itálie 1970. Trenér žen Slavie Praha,
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mužů Faenzy a Loretta v italské A2. Zasloužilá mistr sportu, osobnost Síně slávy ČV,
v roce 2001 vyhlášen ČVS nejlepším volejbalistou ČSSR 20. Století, v roce 2004 zařazen
FIVB mezi osm nejlepších hráčů světa 20. Století a uveden do světové Volleyball Hall of
Fame v Holyoke (USA). Držitel státních vyznamenání za vynikající práci a za
zásluhy…“ (Vít, Vrbenský, 2011)
Václav Šmídl (18. 3. 1940)
„…Pražský rodák s volejbalovými začátky ve Slavii VŠ Praha,
192cm vysoký smečař Slavie VŠ Praha (mistr ČSR 1957 –
1959), Dukly Kolín (mistr ČSSR 1960, 1961 a 1963) a VŠ
Praha. Člen RD mužů ČSR a ČSSR s účastí na MS 1960 v Riu
de Janeiru (stříbro), MS 1962 v Moskvě (stříbro), ME 1963
v Bukurešti (5. místo), OH 1964 v Tokiu (stříbro), MS 1966
v Praze (zlato) a ME 1967 v Istanbulu (stříbro). V letech 1981 –
Václav Šmídl,
www.cvf.cz/?clanek=6137
11983

1983 asistent trenéra RD mužů ČSSR s účastí na ME 1981
v Bulharsku (4. místo), MS 1982 v Argentině (9. místo) a ME

v NDR (5. místo). Trenér juniorů Olympu Praha (přeborníků ČR 1995 a 1996),

kadetek Olympu Praha (přebornic ČR 2001) a kadetek Slavie Praha. Zasloužilý mistr
sportu, osobnost Síně slávy ČV…“(Vít, Vrbenský, 2011)

6.2 Historie československé volejbalové reprezentace v období 70-80
léta
Sedmdesátá a osmdesátá léta jsou pro Československou reprezentaci obdobím
ústupu ze svých pozic a světové špičky. Na počátku sedmdesátých let se poprvé stal
oficiálním volejbalovým míčem, pro nejvyšší československé soutěže, míč od domácího
výrobce Gala-Premiér. Zavedení antének bylo velmi podstatné pro pravidla hry.

6.2.1 MISTROVSTVÍ EVROPY 1971 MILÁN
Osmé mistrovství Evropy ve volejbale mužů se konalo v Itálii. Dějištěm bylo
město Milán. Turnaje se zúčastnilo 14 družstev, rozdělených do dvou čtyřčlenných a
dvou tříčlenných skupin. Mistrem Evropy se stalo družstvo Sovětského svazu. Na
druhém místě se umístilo mužstvo Československa a třetí místo obsadilo družstvo
Rumunska.
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Konečné pořadí:

Výsledky utkání ČSSR:
ČSSR - Skotsko

SSSR

3:0 (0,6,2)

ČSSR

- Izrael

3:0 (5,12,0)

RUMUNSKO

- Turecko

3:0 (6,9,7)

4.

NDR

- NDR

3:0 (11,9,9)

5.

Maďarsko

- Maďarsko 3:0 (8,6,8)

6.

Polsko

- Rumunsko 0:3 (-13,-14,-5)

7.

Bulharsko

- Polsko

3:2 (-7,6,-14,9,8)

8.

Itálie

- SSSR

3:0 (10,11,4)

9.

Nizozemsko

10.

Belgie

...

...

14.

Francie

Soupiska:

reprezentace Československa

Z. Groessl, D. Koudelka, M. Nekola, L. Němec, P. Pavlík, Vl. Petlák, Št. Pipa,
P. Schenk, J. Stančo, J. Tomáš, J. Tomáš, M. Vápenka, L. Zajíček. Trenéři: Karel
Láznička a Zdeněk Malý (Jaroslav, & kol. 1971)

6.2.2 HRÁČSKÉ OSOBNOSTI 70. LET
Ing. Vladimír Petlák (21. 2. 1946 – 2. 2. 1999)
„…Rodák z Kuřimi u Brna s volejbalovými začátky ve Spartaku Brno ZJŠ
(přeborník dorostu ČSSR 1964 a 1965), 196cm vysoký smečař
Spartaku Brno ZJŠ, resp. Zbrojovky Zetoru Brno (mistr ČSSR
z let 1965, 1967, 1969 – 1971 a 1974, čtyřnásobný finalista a
vítěz PMEZ 1968 a 1972), Dukly Liberec (mistr ČSSR 1973) a
Chemičky Ústí n. L. (hrající trenér). Člen RD mužů ČSSR
s účastí na MS 1966 (zlato), ME 1967 v Turecku (stříbro), OH
1968 v Mexico City (bronz), MS 1970 v Bulharsku (4. místo),
Vladimír Petlák,

ME 1971 v Itálii (stříbro), OH 1972 v Mnichově (6. místo),

www.cvf.cz/?clanek=7572

MS 1974 v Mexiku (5. místo), ME 1975 v Jugoslávii (6.

místo), OH 1976 v Montrealu (5. místo) a ME 1979 ve Francii (6. místo). Zasloužilý
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mistr sportu, Nejlepší volejbalista ČSSR 1972 – 1974 a 1979, osobnost Síně slávy
ČV…“(Vít, Vrbenský, 2011)
Jaroslav Tomáš (10. 2. 1949)
„…Rodák z Kelče u Vsetína s volejbalovými začátky v TJ
Kelč, 190cm vysoký smečař VŽKG Ostrava (mistr ČSSR
1968), Dukly Liberec (mistr ČSSR 1973, 1975, 1976 a 1980,
vítěz PMEZ 1976 a třetí 1984) a italských celků (A1) Kutiba
Falconara (nejlepší volejbalista Itálie 1984), Firenze a
Belugna beluno. Juniorský reprezentant ČSSR (1968 až
Jaroslav Tomáš,

1969), v letech 1969 – 1979 člen RD mužů ČSSR s účastí

www.cvf.cz/?clanek=4567

na MS 1966 v ČSSR (zlato), ME 1967 v Turecku

(stříbro), OH 1968 v Mexico City (bronz), MS 1970 v Bulharsku (4. místo), ME 1971
v Itálii (stříbro), OH 1972 v Mnichově (6. místo), MS 1974 v Mexiku (5. místo), ME
1975 v Jugoslávii (6. místo), OH 1976 v Montrealu (5. místo), ME 1977 ve Finsku (6.
místo), MS 1978 V Itálii (5. místo) a ME 1979 ve Francii (6. místo). Trenér dorostenců
a mužů Dukly Liberec, juniorů italské Mantovy a mužů Verony (A2), Aera Odolena
Voda, Vítkovic, Danzas – DHL Ostrava (mistr ČR 2006) a Havířova. Asistent trenéra
mužů ČR na ME 1991 v Německu (9. – 12. místo), trenér juniorů ČR. Zasloužilý mistr
sportu, Nejlepší volejbalista 1975 – 1977, osobnost Síně slávy ČV…“(Vít, Vrbenský,
2011)

6.2.3 MISTROVSTVÍ EVROPY 1985 AMSTERODAM
Čtrnácté mistrovství Evropy ve volejbale mužů se konalo v Nizozemsku.
Dějištěm bylo město Amsterodam. Turnaje se zúčastnilo 12 družstev, rozdělených do tří
čtyřčlenných skupin. Mistrem Evropy se stalo družstvo Sovětského svazu. Na druhém
místě se umístilo družstvo Československa a třetí místo obsadila reprezentace Francie.
Konečné pořadí:
SSSR

Výsledky utkání ČSSR:
ČSSR - Španělsko 3:0 (9,7,7)

ČSSR

- Polsko

FRANCIE

- Rumunsko 3:1 (8,-10,12,2)
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3:1 (-12,13,9,10)

4.

Polsko

- SSSR

0:3 (-8,-10,-14)

5.

Bulharsko

- Francie

3:1 (14,16,-15,14)

6.

Itálie

- Bulharsko 3:0 (7,6,3)

7.

Řecko

- Itálie

8.

Rumunsko

9.

Švédsko

10.

Nizozemsko

11.

Jugoslávie

12.

Španělsko

Soupiska:

3:1 (11,-15,11,11)

reprezentace Československa

P. Barborka, Bláha, M. Černoušek, Chrtiamský, Jamka, Kaláb, Krejčí, Mikyska,
J. Novotný, I. Prieložný, Strumienský, Šmíd. Trenér: Karel Láznička (Vít, & kol. 2006)

6.2.4 HRÁČSKÉ OSOBNOSTI 80. LET
Josef Novotný (29. 3. 1956)
„…Rodák z Hradce Králové s volejbalovými začátky v TJ Malšovice, 193cm vysoký
smečař dorostenců Slávie Hradec Králové (přeborník ČSSR
1973) a mužů VŽKG Ostrava, ČH Bratislava (mistr ČSSR
1978, 1979 a 1981, vítěz PMEZ 1979 a 2. místo 1980, vítěz
PVP 1981), RH Praha (mistr ČSSR 1984 – 1986, dvě 4. místa
v PMEZ 1985 a 1986), ital. Risveglio Cervia (A2), nemeckého
SC Charlotenburg Berlín a TUS Kristel v 1. Bundeslize a
švýcarského TV Amriswil. Juniorský reprezentant ČSSR
s účastí na MEJ 1975 v NSR (2. místo), člen RD mužů ČSSR
Josef Novotný,

s účastí na ME 1977 ve Finsku (6. místo), MS 1978 v Itálii (9.

www.cvf.cz/?clanek=7731

místo), ME 1979 ve Francii (6. místo), OH 1980 v Moskvě (8.

místo), ME 1981 v Bulharsku (4. místo), MS 1982 v Argentině (9. místo), ME 1983
v NDR (5. místo), ME 1985 v Nizozemsku (stříbro), Světovém poháru 1985 v Japonsku
(3. místo), ME 1986 ve Francii (8. místo) a ME 1987 v Belgii (6. místo). Trenér
ligových družstev mužů a žen ve Švýcarsku, mužů ČZU Praha a žen Nového Města a
Senice na Slovensku. Zasloužilý mistr sportu, Nejlepší volejbalista ČSSR 1987, 1979,
1983 a 1984, osobnost Síně slávy ČV…“(Vít, Vrbenský, 2011)
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Ing. Zdeněk Kaláb (9. 2. 1961)
„…Zlínský rodák s volejbalovými začátky v Karbo Benátky n. Jiz., 203cm vysoký
smečař dorostenců VŠ Praha (přeborník ČSSR 1980) a mužů VŠ Praha, RH Praha
(mistr ČSSR 1986), Aera Odolena Voda (mistr ČSSR 1987 a
1988), italských celků Citta di Castelloo (A2), Mantovy
(A1), Verony (A2) a Torina (A2), zpět Aero Odolena Voda
(3. místo v Poháru CEV 1997), VSC Fatra Zlín (mistr ČR
1999), Karbo Benátky. Juniorský reprezentant ČSSR
s účastí na MEJ 1979 v Portugalsku (4. místo), člen RD
mužů ČSSR s účastí na ME 1981 v Bulharsku (4. místo), MS
1982 v Argentině (9. místo), ME 1983 v NDR (5. místo), ME
v Nizozemsku

(stříbro),

Světovém

poháru

1985

Zdeněk Kaláb,

1985

www.cvf.cz/?clanek=7524

v Japonsku (3. místo), MS 1986 ve Francii (8. místo), ME

1987 v Belgii (6. místo), MS 1990 v Brazílii (9. místo) a ME 1991 v NSR (9. – 12.
místo). Mistr sportu, Nejlepší volejbalista ČSSR 1985 – 1987, osobnost Síně slávy
ČV…“(Vít, Vrbenský, 2011)

6.3 Historie české volejbalové reprezentace v období r. 1990 – r. 2015
Česká volejbalová reprezentace po roce 1990. Nejpodstatnější změnou bylo
otevření státní hranice a odchod kvalitních hráčů do zahraničních angažmá. Tím nastal
výkonnostní propad české extraligy. Nastala změna i v chápání světových šampionátů.
ČVS vypsalo vysokou prémii za umístění na MS 1990 v Brazílii. Za vyhranný
šampionát obdrží milion korun. Češi se umístili až na devátém neprémiovém místě.
Podstatná byla úprava pravidel, především skončilo obvyklé počítání na ztráty a nastala
doba tie-breaku.

6.3.1 MISTROVSTVÍ EVROPY 1999 VÍDEŇ
Dvacáté první mistrovství Evropy ve volejbale mužů se konalo v Rakousku.
Dějištěm bylo město Vídeň. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev, rozdělených do dvou
čtyřčlenných skupin. Mistrem Evropy se stalo družstvo Itálie. Na druhém místě se
umístilo družstvo Ruska a třetí místo obsadila reprezentace Jugoslávie. Reprezentace
České republiky se umístila na čtvrtém místě.
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Konečné pořadí:

Výsledky utkání ČR:

- Jugoslávie

1:3 (-20,-14,24,-22)

RUSKO

- Nizozemsko

3:2 (-19,20,-17,23,16)

JUGOSLÁVIE

- Francie

3:2 (24,19,-20,-23,13)

4.

Česká Republika

- Rusko

0:3 (-21,-15,-13)

5.

Nizozemsko

- Jugoslávie

0:3 (-17,-19,-23)

6.

Francie

7.

Bulharsko

8.

Rakousko

ITÁLIE

Soupiska:

ČR

reprezentace České republiky

P. Holčík, L. Černoušek, M. Hroch, P. Konečný, P. Kubala, M. Lébl, K.
Kvasnička, P. Pešl, J. Novák, P. Karabec, J. Popelka, M. Kop. Trenér: Pavel Třesňák
(Zpravodaj ČVS, 1999)

6.3.2 MISTROVSTVÍ EVROPY 2001 OSTRAVA
Dvacáté druhé mistrovství Evropy ve volejbale mužů se konalo v České
republice. Dějištěm bylo město Ostrava. Turnaje se zúčastnilo 12 družstev, rozdělených
do tří čtyřčlenných skupin. Mistrem Evropy se stalo družstvo Jugoslávie. Na druhém
místě se umístilo družstvo Itálie a třetí místo obsadila reprezentace Ruska. Reprezentace
České republiky se umístila po druhé za sebou na nepopulárním čtvrtém místě.
Konečné pořadí:

JUGOSLÁVIE

4.

Výsledky utkání ČR:

ČR

- Slovinsko

3:1 (15,-21,17,12)

ITÁLIE

- Nizozemsko

1:3 (-15,-17,19,-20)

RUSKO

- Bulharsko

3:1 (22,20,-20,20)

Česká Republika

- Slovensko

3:0 (19,23,12)
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5.

Polsko

- Rusko

3:0 (19,21,23)

6.

Bulharsko

- Itálie

0:3 (-22,-27,-9)

7.

Francie

- Rusko

2:3 (18,-15,21,-22,-12)

8.

Nizozemsko

9.

Slovensko

9.

Německo

9.

Slovinsko

9.

Maďarsko

Soupiska:

reprezentace České republiky

Marek Novotný, Luděk Černoušek. Miloslav Javůrek, Martin Lébl, Přemysl
Kubala, Petr Pešl, Jiří Novák, Ivo Dubš, Dalibor Novák, Petr Zapletal, Jakub Novotný,
Josef Smolka. Trenér: Zdeněk Haník, asistenti: Milan Fortuník, Jiří Zach (Zpravodaj
ČVS, 2001)

6.3.3 HRÁČSKÉ OSOBNOSTI V OBDOBÍ R. 1990 – R. 2015
Jiří Novák (19. 11. 1974)
„…Brněnský rodák s volejbalovými začátky ve Škodě Č.
Budějovice, 197cm vysoký smečař družstev Škoda, resp.
Jihostroj Č. Budějovice, Setuza Ústí n. Labem (mistr ČR
1998), od roku 1997 Paris Volley (devítinásobný mistr
Francie z let 2000 – 2009, trojnásobný vítěz Francouzského
poháru z let 2000, 2001 a 2004, v roce 2000 vítěz PVP,
evropského
Jiří Novák,
www.hanikvolleyball.cz/ar
chiv-clanku/jiri-novak

Superpoháru

a

Ligy

mistrů).

Juniorský

reprezentant ČR s účastí na MSJ 1993 v Argentině (bronz),
člen RD mužů ČR s účastí na ME 1999 v Rakousku (4.
místo), ME 2001 v ČR – Ostravě (4. místo), MS 2002

v Argentině (13. – 16. místo) a ME 2005 v Itálii, Srbsku a Černé Hoře (9. místo).
Nejlepší volejbalista ČR 2000…“ (Vít, Vrbenský, 2011)
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Martin Lébl (12. 4. 1980)
„…Pražský rodák s volejbalovými začátky v Olympu Praha
(juniorský přeborník ČR 1995 a 1996), 201cm vysoký
středový hráč Aera Odolena Voda (3. místo v Poháru CEV
1997), Setuzy Ústí n. Labem (mistr ČR 1998), belgického
Noliko Masseik (dvakrát vítěz Belgického poháru, dvakrát
nejlepší hráč a mistr Belgie, (4. místo) a nejlepší smečař
Final Four CHL 2001), italského Perugia volley (finalista
Scudetto – vicemistr Itálie) a Lube Volley Macerata (dvakrát
vítěz italského poháru, vítěz Superpoháru, (4. místo) a
Martin Lébl,

nejlepší hráč Final Four CEV 2009 v Praze) a MRoma

www.hanikvolleyball.cz/arc

Volley. Juniorský reprezentant ČR s účastí na MEK 1997

hiv-clanku/hanik/-martinlebl

v Brně (4. místo) a MSK 1998 v Toheránu (6. místo), v letech

1999 – 2009 člen RD mužů ČR s účastí na ME 1999 v Rakousku (4. místo), ME 2001
v Ostravě (4. místo, nejlepší smečař), MS 2002 v Argentině (13. – 16. místo), finále
Světové ligy 2003 v Madridu (4. místo), nejlepší smečař), finále Evropské ligy v Opavě
(vítěz), ME 2005 v Itálii, Srbsku a Černé Hoře (9. místo), MS 2006 v Japonsku (13.
místo) a ME 2009 v Turecku (16. místo). BV reprezentant ČR, s Michalem Palinkem (4.
místo) na turnaji World Tour 2000 v Marseille a (17. místo) na OH 2000 v Sydney,
s Michalem Bízou vítěz Challangeru 2007 v Brně a start na MS 2007 v Gstaadu (37.
místo). Nejlepší volejbalista ČR 2002 – 2004 a 2007…“(Vít, Vrbenský, 2011)

75

7. ZÁVĚR
Závěr diplomové práce věnujeme naplnění stanovených cílů a úkolů. Zpracovali
jsme vývoj vrcholového volejbalu mužů v minulosti a jeho vztah k současnému
způsobu hry. Dále bylo dílčím úkolem, zmapování historii mužské volejbalové
reprezentace Československa a České republiky ve volejbale a vytvoření přehledu
volejbalové historie od roku 1949 do roku 2015.
Tento cíl byl dosahován postupně, plněním dílčích cílů majících vztah k teoretické i
empirické části práce. Teoretická část práce byla naplněna prostudováním odborných
zdrojů a následně byla teoretickým zdrojem při koncipování položek dotazníku a
rozhovoru.
Empirická část práce byla naplňována kvantitativním výzkumem formou
dotazníkového šetření v návaznosti na poznání v teoretické části, představuje přechod
mezi teoretickým a obecným řešením problému k praktickému zjišťování.
Jsem si vědom, že se v empirické části práce, vzhledem k výčtu respondentů
nejedná o reprezentativní výzkumný vzorek. Tedy výsledky tohoto výzkumného šetření
nemají vypovídající kvalitu, ale spíše informativní hodnotu.
V empirické části výzkumu bylo zjištěno: Otázka 1 měla za úkol zjistit, kterých pět
změn pravidel volejbalu nejvíce ovlivnilo vývoj nových herních systémů a kombinací.
Výsledky této první otázky můžeme vyčíst z tabulky 1 a také z grafu 1. Výsledky
dopadly podle očekávání, 9 z 30 respondentů si myslí, že libero jako specializovaný
hráč – polař nejvíce ovlivnil vývoj nových herních systémů a kombinací.
Otázka 2 zjišťovala, jaké změny přinesla specializace hráčů na konkrétní posty.
Výsledky druhé otázky můžeme vyčíst z grafu 2. Vyhodnocení této otázky nám
ukazuje, 35% dotazovaných si myslí, že se zlepší úroveň všech částí rozehry.
Otázka 3 se zabývala, jaké nové herní kombinace a systémy se začaly používat při
specializaci hráčů. Všichni dotazovaní se shodli na tom, že specializacemi hráčů na
určité posty se začaly využívat dva nové herní systémy. Prvním je systém se dvěma
nahrávači, dvěma smečaři a dvěma blokaři. Tím druhým je systém s jedním
nahrávačem, jedním univerzálem, dvěma blokaři a dvěma smečaři.
Otázka 4 zjišťuje, jaké změny přinesla specializace nahrávače. 85% dotazovaných
uvádí, že se specializací nahrávače začal používat herní systém s jedním nahrávačem.
Tím se změnilo i rozestavení hráčů v poli. Nahrávač se neúčastní příjmu. Přihrávku
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obstarávají většinou smečaři a libero v zónách 1, 5, 6. 53% respondentů uvádí, že se
zlepšila úspěšnost útoku.
Otázka 5 se zabývá, jaké změny přinesl nástup libera. 84% dotazovaných se shodlo na
tom, že díky specializaci na post libera se zlepšila jak úroveň obrany v poli, tak i
přesnost přihrávky.
Otázka 6 zjišťuje, zdali jsou změny pravidel přínosem pro volejbal. Z 30 dotazovaných
respondentů si 22 myslí že jsou změny pravidel přínosem pro volejbal.
Otázka 7 zjišťuje, co byste změnili na současných pravidlech volejbalu. 16 z 30
dovazovaných uvedlo, že by zakázalo dotek sítě a důvodem je složité rozlišení zdali se
pásky dotkl nebo ne.
Otázka 8 se zabývá, proč byla mužská volejbalová reprezentace v období 40. – 60. let
20. století tak úspěšná. Výsledky této otázky můžeme vyčíst z tabulky 8 a také z grafu
8. Nejčastější odpovědí a to 11 z 30 dotazovaných uvedlo, že za to může velmi silná
generace hráčů.
Otázka 9 zjišťuje, z jakých důvodů se úpadek výkonnosti reprezentace postupně
prohluboval, zejména od r. 1990 do r 2015? Výsledky této otázky můžeme vyčíst z
tabulky 9 a také z grafu 9. Nejčastější odpovědí a to 11 z 30 dotazovaných uvedlo, že je
to nedostatek finančních prostředků, potřebných pro konkurence schopnost
volejbalovému světu.
Otázka 10 se zabývá, zdali je současný vrcholný volejbal rychlejší a dynamičtější
oproti období 40. – 60. let 20. století. 100% dotazovaných uvádí, že je rychlejší a
dynamičtější než v předchozích obdobích.
Otázka 11 poslední otázka v dotazníku, se zabývá, jaký je rozdíl mezi současným
vrcholným mužským volejbalem a volejbalem v minulosti. Výsledky této otázky
můžeme vyčíst z tabulky 11 a také z grafu 11. Nejčastější odpovědí a to 11 z 30
dotazovaných uvedlo, největší rozdílem je, že hráči jsou dnes profesionály, dříve to byli
amatéři.
V druhé části empirického výzkumu: z výsledků vyplývají významné rozdíly v
Československé a České volejbalové reprezentaci v průřezu daného období. Největší
úspěchy byly zaznamenány v období 40. – 60. let, která je známá pod pojmem „zlatá
éra volejbalu“. V tomto období českoslovenští hráči opakovaně získávali nejvyšší
příčky z MS a ME. Nejúspěšnější reprezentační volejbalové období se odehrálo v letech
1955 až 1958, kdy se československé reprezentaci podařilo třikrát obhájit prvenství na
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ME 1955 Bukurešť, MS 1956 Paříž a ME 1958 Praha. Až do začátku 70. let patřili
českoslovenští reprezentanti mezi nejúspěšnější družstva světa.
Od počátku 70. let nastala generační obměna hráčů, a s tím spojený ústup z tzv.
světové špičky. Jen výjimečně se reprezentantům podařilo umístit na medailových
pozicích. Příkladem toho byl rok 1985 ME Amsterodam, kde se českoslovenští
reprezentanti umístili na krásném druhém místě. V následujících letech se úpadek
výkonnosti postupně prohluboval, zejména od r. 1990 do r 2011. K takto nevalným
umístěním přispěly porevoluční změny, které nastartovaly odchod kvalitních hráčů do
zahraničí, a s tím spojené zkomercionalizování volejbalu. V naší zemi se nedostával
takový dostatek finančních prostředků, potřebných pro konkurence schopnost
volejbalovému světu. Nedílným faktorem byl příliv a zpřístupnění dalších sportů ze
zahraničí, které česká mládež upřednostnila před volejbalem. Omezilo se tak množství
mladých hráčů věnujících se volejbalu.
I přes nerovnoměrnou výkonnost v uvedených obdobích si Československá i
Česká reprezentace vytvořila dobré jméno a respekt na světové volejbalové úrovni.
Doufám, že tato diplomová práce a zejména její výzkumná část, související
s vývojem volejbalu, bude přínosem nejen trenérům volejbalu k získání potřebných
informací o vývoji volejbalu a najdou v ní potřebné podněty, které se dají aplikovat do
jejich trenérské praxe.
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8. SEZNAM ZKRATEK
SSSR - Svaz sovětských socialistických republik
AFK - Atleticky fotbalový klub
ATK - Armádní tělovýchovný klub
ČVK - Český volejbalový klub
FIVB - Federation International de Volley – Ball (Mezinárodní volejbalová federace)
CEV - Confederation European Volleyball (Evropská volejbalová konfederace)
ČLR - Čínská lidová republika
ČOS - Česká obec sokolská
ČSR - Československá republika
ČSFR - Česká a Slovenská Federativní Republika
ČSSR - Československá socialistická republika
ČV - Český volejbal
ČVS - Český volejbalový svaz
KLDR - Korejská lidově demokratická republika
ME - Mistrovství Evropy
MS - Mistrovství světa
NDR - Německá Demokratická Republika
NSR- Spolková republika Německo
OH - Olympijské hry
PMEZ - Pohár mistrů evropských zemí
PVP - Pohár vítězů poháru
RD - Reprezentační družstvo
RH - Rudá hvězda
SAR - Sjednocená arabská republika
SK - Sportovní klub
TJ - Tělovýchovná jednota
USA - United States of America (Spojené státy americké)
ÚDA - Ústřední dům armády
V. K. - Tato zkratka v české sportovní terminologii většinou znamená volejbalový klub
V. S. - (VS) Vysokoškolský sport
WT - World Tour (Světový šampionát)
YMCA - Young Men´s Christian Association (Křesťanské sdružení mladých mužů)
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