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Abstrakt 

Cíl práce:  

Cílem této práce bylo zjistit jaké útočné údery po předcházející obraně hrají ti nejlepší 
hráči na světě a jestli jsou u nich úspěšní.  

Metoda:  

V této práci jsem používal statistiku z videí na okruhu Beach Major Series. 

Výsledky:  

Ve výsledcích se ukázalo, že se nejčastěji hrají tvrdé údery do diagonály. Poté se ve 
statistikách prokázalo, že hráči jsou úspěšněšní v nad poloviční většine svých úderů a to 
až na jednu vyjímku.  

Klíčová slova:  

Plážový volejbal, Herní činnosti jednotlivce, Útočný úder, Úspěšnost, Obrana, Polař, 
Blokař, Statistika, Videozáznam, Lob lajna 

  



 

 

Abstract 

The aim of the work: 

The aim of this work was to find out what attacks after the previous defense are played 
by the best players in the world and whether they are successful. 

Method:  

In this work I used statistics from videos on the Beach Major Series. 
 
Results: 

The results showed that the hardest strikes are most often played diagonally. Then 
statistics showed that players are successful in over half of their strikes, except for one 
exception. 

Keywords:  

Beach Volleyball, Individual Gaming, Assault, Success, Defense, Defender, Blocker, 
Statistics, Video, Line over 
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2 Úvod	

Tato práce se zabývá tématem okolo plážového volejbalu. Plážový volejbal je 

moderní odrůdou toho klasického šestkového volejbalu. Hraje se na písčitých plážích a 

po většinu času venku. V profesionální podobě se tento sport hraje na hřiště 8x16 metrů, 

hřiště je ohraničeno pásky a anténami na síti. Síť měří u mužů 243 cm a u žen 224 cm. 

V poli jsou na každé straně jen dva hráči. Trenér nesmí být na kurtě a ani na lavičce. 

Hraje se na dva vítězné sety do 21 bodů, pokud je skoré 1:1 následuje tie-break neboli 

zkrácená hra a ta se hraje do 15 bodů. Jelikož jsou venku proměnlivé podmínky 

například slunečné nebo větrné. Tak si hráči vyměňují strany. V klasickém setu do 21 

bodů se točí strany po každých sedmi odehraných míčích, v tie-breaku je to po pěti 

odehraných míčích. Tento sport se dá hrát také rekreačně, a to třeba v různě upravených 

podmínkách. Jiný počet hráčů v poli například čtyři proti čtyřem, pravidla jsou 

přizpůsobená úrovni hráčů a tak dále. Jelikož se tento sport dobře učí a je možné ho hrát 

ve více variantách je velice populární. A to se na něj ještě hezky dívá. 

Cílem této práce bylo zjistit, jaké jsou nejvyužívanější útočné údery po 

předcházející obraně. Vybraný vzorek se skládá ze světové špičky neboli hráčů 

patřících do desátého místa ve světovém žebříčku. 

Práci jsem rozdělil na teoretickou část, kde se objevují herní činnosti jednotlivce 

v plážovém volejbalu, herní kombinace, herní systémy a kondiční faktory. 

Druhá část práce se věnuje více té praktické složce. V ní jsem použil statistické 

údaje, určil hypotézy a vyhodnotil výsledky ze záznamů. 

Jako metodu pro získání potřebných dat, jsem použil statistické záznamy z 8 

utkání od každého hráče. Pak následně vše zaznamenal do tabulek, pro lepší 

přehlednost. 

Výsledky z této práce se dají jednoduše zakomponovat do praxe. Jelikož hráči světové 

špičky jsou pro všechny plážové volejbalisty vzorem, můžeme se od nich také naučit 

styl jejich hry.  
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3 Teoretická	část	

3.1 Charakteristika	plážového	volejbalu	

Poprvé se plážový volejbal objevil v USA na pláži ve městě Santa Monica ve 20. 

století. Poté se díky jeho popularitě a zájmu rozšířil do dalších kontinentů a kvůli jeho 

nenáročnosti na podmínky k hraní i do všech výkonnostních sfér. To znamená od 

rekreačního plážového volejbalu až po ten vrcholový. Rekreační plážový volejbal se 

vyznačuje tím, že hráči v poli nejsou jen dva, jak je tomu u toho vrcholového, ale jejich 

počet je vyšší od trojic až po šestice. Další možností, která je v poslední době velmi 

oblíbená, je hrát ve smíšených dvojicích. Díky této možnosti se zvýšila celková 

základna plážových volejbalistů v České republice. Vrcholový plážový volejbal se hraje 

v párech stejného pohlaví a stejné národnosti. V jiných sportech se můžou mísit různé 

národnosti, ale to v plážovém volejbale nejde, a proto je plážový volejbal v tomto směru 

ojedinělý. Jsou jasně daná pravidla materiální a pravidla herních situací.  

(R. Vorálek) 

Materiální – velikost a nafouknutí míče, přesně vyznačené hřiště pomocí pásek a 

antének nad sítí, výška a napnutí sítě.  

Herní situace – povolené způsoby odbití míče, počet dotyků s míčem, dotyk sítě 

a anténky, přešlápnutí pásky při podání, odbití míče mimo vymezené území, dopad 

míče mimo území. 

Kondiční a psychická stránka v plážovém volejbale se výrazně liší od toho 

šestkového. V plážovém volejbale jsou vyšší nároky na fyzickou připravenost vzhledem 

k častějšímu dotyku s míčem. „Také nároky na psychickou připravenost jsou značně 

vysoké. Nutnost časté opakované koncentrace pozornosti spolu s jejím uvolněním v době 

mezi rozehrami unavuje rychle nervovou soustavu, zvláště pokud se družstvu nedaří. 

Spolu s prostorovou izolovaností od soupeře neumožňuje ani částečné vybití 

psychického napětí stykem s ním, naopak zdůrazňuje potřebu individuální regulace 

akutních psychických stavů a osobního ukázněného chování.“  

(R. Vorálek) 
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Plážový volejbal se od roku 1996 v Atlantě pravidelně objevuje na Letních 

Olympijských hrách. Dále se pořádá Mistroství Evropy a Světa od mládežnických 

kategoriích až po seniorské. V sezóně se pak hrají turnaje světové série pod hlavičkou 

FIVB a turnaje evropské úrovně pod evropským svazem CEV.  

(R. Vorálek) 

3.2 Kondiční	faktory	

Kondiční přípravu dělíme na obecnou a na speciální, a to z důvodu že každý 

sportovec vyžaduje a potřebuje jiný přístup. Obecná příprava je základ pro každého, 

podílí se na rozvoji všech pohybových schopností. Jejím cílem je připravit jedince po 

všech stránkách pohybového rozvoje. Speciální příprava navazuje na tu obecnou, ale liší 

se podle daného sportovního odvětví. Kondiční příprava je u ní specifičtější, tudíž 

proniká více do hloubky u speciálních pohybových schopností. 

Rozdělení jednotlivých kondičních faktorů podle Dovalila (2002) 

• Silové 

• Rychlostní 

• Vytrvalostní 

• Koordinační 

Kondiční přípravu bychom měli vnímat jako součást tréninku. Při tréninku motorických 

schopností bychom měli mít na paměti, že úzce navazuje na herní výkon a napomáhá 

zvýšení adaptace na zatížení sportovce.  

(Haník, Vlach, 2008) 

3.2.1 Silové	schopnosti	

Síla může být popsána, jako schopnost jedince překonávat vnější odpor. 

Rozvíjení síly by se nemělo opomíjet. Hráč lépe zvládá herní činnosti a její vysoká 

úroveň snižuje možnost zranění a zlepšuje rozvoj motorických schopností. 

Rozdělení sil: 

• Síla izometrická – zvyšuje se napětí ve svalech 
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• Síla izotonická – mění se délka svalu 

• Síla excentrická – v aktivní fázi se svaly prodlužují 

• Síla koncentrická – v průběhu fáze se svaly zkracují 

(Dovalil, 2002) 

3.2.2 Rychlostní	schopnosti	

Sportovní výkony provedené s maximální intenzitou jsou zabezpečeny 

energetickým systémem ATP-CP. Pohyby by neměly přesáhnout dobu 10-15 vteřin. 

Pak už se přechází do jiné zóny.  

(Haník, Vlach, 2008) 

Rychlost jednotlivých pohybů můžeme zvýšit mnohonásobným opakováním. 

Pohyby se opakují, ale jsou prováděny ve stále se měnících podmínkách, čímž docílíme 

nejlepší stimulace rychlých svalových vláken. 

3.2.3 Vytrvalostní	schopnosti	

Platen, Vafa, Nusser, Kuhn (2005) popisují vytrvalostní schopnosti, jako činnost  

organismu dělat pohyby bez snížené intenzity. Odborníci na volejbal z minulého století 

J. Buchtel, Ejem (1981) zase říkají, že vytrvalost je dlouhotrvající činnost, kterou 

jedinec provádí beze změn ve smyslu k volejbalu (intenzita cvičení, rychlost provedení, 

správná technika). 

Podle Glesk, Harsányi (1992) je tato schopnost z 80 % někdy až z 90 % dědičná. 

Kiraly, Shewman (1999) zařadili plážový volejbal do skupiny anaerobních 

aktivit, kterou provádíme v intervalech. Střídají se tedy intervaly aerobního zotavení 

(pauza mezi jednotlivými výměnami) a intervaly anaerobního zatížení (samotné 

rozehry). 

Oproti tomu Maciolková (2008) říká, že podle analýz tepové frekvence u plážových 

volejbalistů se došlo k závěru, že jedinci pracují v anaerobně – aerobní zóně.  
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3.2.4 Koordinační	schopnosti	

Koordinace je nejvíce ovlivňována centrální nervovou soustavou, dále CNS. 

CNS je velký přijímač, který informace uchovává a zpracovává pro pozdější využití. 

Jeho nedílnou součástí je zabezpečení dostatečné přesnosti pohybu. Úroveň obratnosti 

určuje ekonomičnost provedení a také má úzkou vazbu s rychlostí. To celé pak vede 

k pozdějšímu nástupu únavy. 

(J. Buchtel, Ejem, 1981) 

Hráči plážového volejbalu by měli považovat všestrannost za svoji výhodu. 

Proto by se jejich koordinační úroveň měla pohybovat nad průměrem. Cvičení na její 

rozvoj by se měla objevovat ve všech kategoriích a neměla by se opakovat, nebo 

alespoň s různými obměnami. 

3.3 Herní	výkon	hráče	v	plážovém	volejbale	

Ve sportovních hrách rozlišujeme dva typy herního výkonu – individuální herní 

výkon a týmový herní výkon.  

(Táborský a kol., 2007)  

 V plážovém volejbale se herní výkon neliší natolik od toho šestkového, proto 

z něj můžeme vycházet. Herní výkon hráče se může ukázat na kvalitě provedení a 

osvojení herních dovedností v utkání. Přičemž se každý hráč snaží svůj styl 

zakomponovat do týmového herního výkonu  

(Kaplan, J. Buchtel, 1987). 

3.3.1 Individuální	herní	výkon	

 Individuální herní výkon je tvořen jednotlivými výkony u všech herních 

dovedností. 

Realizujeme je ve specifických podmínkách v utkání, které se společně 

propojují.  

(Süss, 2003)  
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Individuální herní výkon hráče je založen na pohybu, mimo jiné i na technice a 

herních činnostech jednotlivce. Dalším ovlivňujícím faktorem je koordinace, kterou 

můžeme rozvíjet do určité meze, protože je do značné míry limitována dědičností.  

(Kaplan, Džavonorok, 2001) 

 O všech herních činnostech jednotlivce můžeme říct, že je chápeme jako herní 

dovednosti. Vznikají ve specializovaném funkčním systému, který zahrnuje 

biomechanické struktury, nervové autonomní funkce a psychické procesy.  

Struktura volejbalového výkonu podle Caceka a Grasgrubera (2008) 

• Somatické faktory - (somatotyp: ektomorfní/mezomorf, postava vyššího vzrůstu, 

větší rozpětí paží 

• Technické faktory - (specifické dovednosti s míčem) 

• Kondiční - (síla: explozivní, rychlost: akční a reakční, koordinace: orientační)  

• Taktické - (strategické myšlení, výběr správného řešení situace) 

• Psychické - (neutichající koncentrace, pocit míče, čtení hry)  

3.3.1.1 Psychické	vlastnosti	herního	výkonu	hráče	

Psychické vlastnosti potřebuje každý hráč jak při tréninku, aby se dokázal na 

každou činnost maximálně koncentrovat, a tudíž se rychleji zdokonalovat, tak i 

v zápase. Tam totiž nastávají více stresové situace, které ovlivňují rozhodování, čtení 

hry a kontrolu nad jednotlivými herními činnostmi jednotlivce. 

Předpoklad pro správné rozhodnutí je anticipace soupeřovy hry. Situace 

v plážovém volejbalu jsou velmi rychlé a neustále se mění v rychlém časovém sledu. 

Další ztěžující faktor ovlivňující předvídavost je rozmanitost soupeřových útočných 

úderů a méně hráčů v obrané fázi. „Pro tréninkovou praxi je důležité, že herní 

předvídavost je ovlivnitelná a za použití vybraných metodicko-organizačních forem je 

naučitelná.”  

(Džvanorok, Kaplan, 2001) 

 Podle Džavonoroka a Kaplana (2001) se v plážovém volejbale velmi často 

objevují deformační faktory. Snižují a ovlivňují úroveň herního výkonu. 
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Rozdělení deformačních faktorů: vnitřní (endogenní) a vnější (exogenní) 

Do vnitřních faktorů patří únava, psychické stavy, emoční napětí a vypětí. 

Nicméně do faktorů vnějších zasahují více lidé, například rozhodčí, diváci, soupeři, ale 

také se tu objevují klimatické a povětrnostní podmínky, které nelze nijak ovlivnit či 

změnit. Již zmíněné faktory úzce souvisejí s psychickými procesy, a tudíž ovlivňují 

vyhodnocení dané situace a poté samotné rozhodnutí. Zvýšení energetického krytí 

způsobuje například křeče ve svalu, které se poté mohou projevit jako zhoršení 

koordinace nebo nepřesnosti v daných herních činnostech jednotlivce. 

3.3.2 Týmový	herní	výkon	

Plážový volejbal patří mezi kolektivní míčovou hru. Pokud se budeme bavit o 

soutěžním provedení, tak se na hřišti pohybují dva hráči a u té nesoutěžní variantě, tam 

si myslím, že to je velmi individuální, každému vyhovuje jiný počet hráčů, a i jiný 

systém. 

V plážovém volejbale je možné kvantitativně, ale také kvalitativně 

charakterizovat herní výkon družstva nebo-li týmu. V tomto ohledu se zaměřujeme na 

četnost a úspěšnost herních činností jednotlivce a také na herní kombinace a jejich 

kvalitu. Mezi další faktory, na které se můžeme úzce zaměřit jsou časové úseky utkání, 

celkový čas utkání, pohybová aktivita jednotlivých hráčů například: výskoky u sítě nebo 

v poli či při podání, postavení v poli. 

3.3.2.1 Sociálně	psychologické	vlastnosti	týmového	herního	výkonu	

V průběhu spolupráce se trenér, ale i samotní hráči neustále vyvíjejí, ať už to je 

po stránce fyzické nebo po stránce psychické. Jedna ze zajímavostí je, že některé 

světové páry, už nemají své trenéry, a tudíž si sami vytvářejí tréninky, sami na sebe 

vytvářejí tlak, a i se sami hodnotí. Jedním z důvodů, proč by tomu tak mohlo být je, že 

hráči při utkání nemají svého trenéra přímo na kurtu, a tak si vše na hřišti organizují 

sami. Hráči musí být opravdu hodně psychicky odolní a také v dobré kondici, jelikož se 

nemohou vystřídat s trenérem ani sami mezi sebou či dalším hráčem.  

(Kaplan, Džavoronok, 2001) 
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3.3.2.2 Komunikace	

Komunikace by v žádném případě neměla chybět v žádném týmu. Pokud 

samotní hráči mezi sebou dobře komunikují, anebo trenér má dobrý vztah se svým 

týmem, je to jeden z faktorů, který pozitivně ovlivňuje potenciální úspěch. Hráči mezi 

sebou komunikují buď verbálně (dialogy, monology), anebo nonverbálně (gesta, 

signály, mimika). 

(Kaplan, Džavonorok, 2001) 

3.4 Herní	činnosti	jednotlivce	

3.4.1 Podání	

Podání je uvedení míče do hry při každé rozehře. V moderním pojetí plážového 

volejbalu se podání bere nejen jako začátek výměny, ale i jako první útok. Je to typická 

herní činnost jednotlivce, kterou ovlivňuje samotný hráč. Maximálně rozmanité 

podmínky můžou hráče ovlivnit v samotném výkonu. Proto je podání bráno jako 

standartní situace, kterou si lze rychleji osvojit pomocí tréninku a tím docílit více 

přímých bodů, než je tomu v šestkovém volejbalu, kde je více hráčů, a tudíž menší 

volný prostor. Faktory ovlivňující podání v plážovém volejbale jsou rotace, rychlost, 

směr a umístění míče do hřiště, ale také počasí. Časem se na základě přirozeného 

vývoje rozšířil rejstřík podání. Nyní je jich několik druhů a používají se na základě 

taktiky týmů a počasí.  

(R. Vorálek) 

Druhy podání 

• Plachtící podání z místa 

• Plachtící podání s výskokem 

• Vrchní smečované podání ve výskoku 

• Spodní podání  

• Spodní podání „skyball“ 
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3.4.1.1 Plachtící	podání	z	místa	

U plachtícího podání z místa se odbíjí míč jednoruč vrchem, a to nad hlavou 

v nejvyšším bodě. Plachtící servis neboli „plachta“ se využívá kvůli jeho menší 

kazivosti a lepšímu umisťování. Hlavním důvodem je však proměnlivost jeho letu a 

dráhy dopadu. Pokud je tento druh podání správně proveden, tak by míč neměl mít 

žádnou rotaci. Díky termice se pak může měnit jeho směr a výška letu.  

(O. a M. Džavoronok) 

Provedení servisu 

Hráč si stoupne čelem do kurtu za základní čáru. Místo podání si může vybrat 

sám. V možnostech má celou šířku koncové čáry a volný prostor za ní. Postavení nohou 

je na šíři ramen a jedna noha je mírně vykročená. „Obecné pravidlo během odbíjení 

míče je takové, že noha, která je v postavení více vpředu, je opačná k ruce, která bude 

odbíjet míč.“  Míč se může nadhazovat dvěma způsoby, jednoruč či obouruč. Při odbytí 

způsobem jednoruč se míč drží v opačné ruce, než která bude odbíjet. Při odbytí 

obouruč se míč drží oběma rukama. Samotný nadhoz je individuální. Neměl by však být 

nižší, než je dosah ruky a vyšší než metr. Po nadhozu hráč provede techniku nápřahu 

úderu a soustředí se na správné odbití míče ve střední části narovnané dlaně. Prsty jsou 

napjaté a zápěstí zpevněné.  

(O. a M. Džavoronok) 

Kritická místa při plachtícím podání 

• nízký nadhoz míče 

• rychlý nebo kratší pohyb paže vpřed (rovnoběžný s pískem) 

• krátká doba styku ruky s míčem 

• dodržení stejného úhlu ruky a předloktí po celou dobu pohybu paže i při 

zasažení míče 

(J. Buchtel) 



13 

 

3.4.1.2 Plachtící	podání	s	výskokem	

Rozdíl mezi plachtícím podáním z místa a s výskokem je, že hráč při této 

variantě odbíjí míč ve větší výšce a ten následně rychleji padá k zemi. Při správném 

provedení techniky odbití by měl být tento typ servisu účinnější než z plachtící podání 

z místa. 

Provedení servisu 

Hráč si vybere místo za koncovou čárou podle svých schopností. Následně si 

vybere ze dvou možností: podání z náskoku nebo podání s rozběhem. Při podání 

s rozběhem je větší šance dosažení vyššího bodu odbití. Díky tříkrokovému rozběhu je 

vyvinuta větší dynamika pohybu. Nadhoz se u této varianty podání může provádět 

dvěma způsoby, a to držení jednoruč nebo držení obouruč. K nadhozu dochází 

v momentě, kdy hráč dokončuje poslední krok před odrazem. Poté nastává fáze odbití a 

snaha o správné provedení techniky, díky které se docílí plachtícího efektu.  

(O. a M. Džavoronok) 

3.4.1.3 Vrchní	smečované	podání	ve	výskoku	

Tento druh podání je jeden z neúčinnějších způsobů podání v plážovém 

volejbale. Technicky a koordinačně je velmi náročný na provedení, a to z důvodu 

skloubení rozběhu, nadhozu a udeření míče. 

Provedení servisu 

 Hráč si vybere místo za koncovou čárou, kde mu to nejvíce vyhovuje. 

Vzdálenost od koncové čáry by měla odpovídat délce tříkrokového rozběhu. Hráč se 

pak odráží těsně před čárou a dopadá do hřiště. Nadhoz je prováděn jednoruč, a to 

stejnou paží která bude míč následně odbíjet. Další možností je nadhoz obouruč. 

Nadhoz se provádí před začátkem rozběhu. Roztočíme při něm míč horní rotací. 

Nadhoz musí být dostatečně vysoký a také dlouhý, aby hráč stihl tříkrokový rozběh, 

odraz a udeřil míč v co možná nejvyšším bodě.  
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Samotné udeření do míče se provádí napjatou paží s roztaženými prsty. Zápěstí 

pokračuje z natažení dál do flexe a tím dodává ještě větší horní rotaci. Poté následuje 

dopad do mírně pokrčených kolen. 

(O. a M. Džavoronok) 

Nácvik smečovaného podání by se měl trénovat až s vyspělými hráči, kteří ovládají 

všechny ostatní podání.  

(J. Buchtel) 

3.4.1.4 Spodní	podání	

 Tento druh podání se v plážovém volejbal využívá nejméně. Je to dáno nízkou 

rychlostí podání a předem danou trajektorií dopadu míče. Jeho nácvik je snadný, a proto 

se využívá u začátečníku a amatérů.  

(O. a M. Džavoronok) 

Provedení servisu 

 Hráč stojí za základní čárou v mírném stoji rozkročném s jednou nohou mírně 

vpřed. Míč drží jednoruč, a to v opačné ruce než kterou bude odbíjet. Nadhoz při této 

technice je individuální. Je doporučováno si nechat míč jen sklouznout z dlaně, aby se 

lépe trefoval. Odbití míče může být prováděno otevřenou dlaní nebo pěstí. Po odbití 

míče se přenáší váha na druhou dolní končetinu.  

(J. Buchtel, R. Vorálek) 

3.4.1.5 Spodní	podání	„Skyball“	

 Skyball, jak už naznačuje jeho název, je velmi vysoké podání, prováděno s boční 

rotací. Vypadá velmi podobně jako spodní podání, ale při správném provedení je 

mnohem účinnější. Využití tohoto servisu není tak časté, protože ho kvůli jeho 

technické náročnosti hraje jen pár hráčů.  

(O. a M. Džavoronok) 
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Provedení servisu 

 Hráčský postoj je bokem k síti. Paže která bude odbíjet je blíže ke kurtu a druhá 

paže drží v ruce míč. U nadhozu jsou kolena mírně pokrčená a paže která bude odbíjet 

provádí nápřah. Nadhazující ruka může míč rozrotovat. Při úderu se tělo narovná a tím 

vznikne větší úderová síla. Udeření míče se provádí buď pěstí nebo hřbetem špetky. 

Hráč se snaží udeřit míč do co možná největší výšky.  

(R. Vorálek) 

Taktika podání 

 Strategii podání můžeme rozdělit do dvou skupin: snaha o přímý bod a 

znepříjemnění přípravy soupeřova útoku. K tomu bychom měli využívat soupeřovy 

slabiny, anebo naše přednosti.  

(R. Vorálek) 

Podání se provádí na: 

• Hůře přihrávajícího hráče  

• Snáze bránitelného hráče 

• Fyzicky či psychicky slabého jedince 

Podání s určitým cílem: 

• Dát přímý bod 

• Snazší přesun do obrany 

• Využití protivětru či slunečního svitu 

3.4.2 Přihrávka	

Přihrávka nebo-li příjem je usměrňování soupeřova útoku či servisu na přesně 

dané místo. V plážovém volejbale rozlišujeme několik druhů přihrávek. 

• obouruč spodem (bagr)  

• obouruč vrchem kaplí   
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• jednoruč drápem  

• obouruč vrchem prsty  

3.4.2.1 Přihrávka	obouruč	spodem	(bagr)	

 Hráč zaujme pozici v nízkém střehu, nohy jsou mírně rozkročené. Jedna noha je 

mírně vpřed, anebo obě vedle sebe. Postavení nohou záleží na situaci, v jaké se zrovna 

hráč nachází. Paže jsou mírně pokrčené a před tělem, dlaně jsou otočené směrem nahoru 

a trup je předkloněn. Ve střehovém postavení se hráč pohybuje pomocí úkroků, 

překroků a v neposlední řadě během. Pohyb je prováděn na předních částech dolních 

končetin, aby byl přesun co nejefektivnější a nejrychlejší. Důvodem je, aby hráč byl 

vždy včas u míče. Dále se budeme věnovat spojování rukou u bagru. To je možné 

několika způsoby: 

• Spojení dlaní přes sebe 

• Spojení s překříženými prsty 

• Spojení s přitisknutými prsty 

Spojení dlaněmi přes sebe 

„Jedna ruka se vloží hřbetem do dlaně druhé ruky tak, že prsty obou rukou se 

položí kolmo přes sebe a palce těsně vedle sebe shora na prsty. Hrany dlaní jsou k sobě 

mírně přitlačovány.“  

(R. Vorálek) 

Spojení s překříženými prsty 

 „Dlaně se přiloží k sobě se vzájemným přeložením prstů, palce jsou vedle sebe, 

spodní část dlaní se přitlačuje k sobě.“  

(R. Vorálek) 

Spojení s přitisknutými prsty 

„Levá ruka sevřená v pěst a vložena do pravé ruky. Palce se souběžně dotýkají.“ 

 (R. Vorálek) 
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Všechny výše zmíněné typy mají jeden společný cíl, kterým je správné nastavení 

předloktí pro následnou přihrávku. Nejpoužívanější způsob je držení dlaní přes sebe. 

 Paže při odbití jsou maximálně propnuté, předloktí se snažíme vytočit vně, aby 

se vytvořila co největší plocha pro odbití míče. Zprvu se při odbití tlumí míč pažemi, 

následně pokrčením v kolenou. Hráč se vždy snaží přihrávat míč v ose ramen, ale ne 

vždy to soupeřův útok či servis umožňuje. 

(J. Buchtel, R. Vorálek) 

3.4.2.2 Přihrávka	obouruč	vrchem	(kaple)	

Míče, které letí pomalu s obloukovitou trajektorií, musí hráč hrát nad hlavou 

pomocí jiného způsobu než odbití prsty. Pravidla to sice umožňují, ale jsou velmi 

přísná. Tím pádem tento způsob hráči využívají jen zřídka. Způsob odbytí využívaní 

mnohem častěji je tzv. „Kaple“, v anglicky mluvících zemích se pak nazývá 

„Tomahawk“. Hráč stojí na šíři ramen ve střehovém postavení. Nohy jsou mírně 

pokrčené a váha je na předních částech chodidel. Paže ohnuté v předloktích směřují 

směrem vzhůru. Jedna otevřená dlaň zabalí tu druhou, která je zaťatá v pěst. Hráči 

odbíjí míč v místech, kde se nachází právě již zmiňovaná zabalená pěst a to vnějšími 

hranami ruky. Úder vychází z předloktí směrem k nebi. 

(R. Vorálek) 

3.4.2.3 Přihrávka	jednoruč	vrchem	(kobra,	dráp)	

 Tato možnost přihrávky se využívá u jednoduchých míčů, které máme před 

sebou, anebo u těžkých míčů, které máme naopak za sebou. Úder se provádí buď 

z pokrčené paže do natažení, anebo rovnou z natažené horní končetiny. Pak se paže, 

zápěstí a ruka dostane do jedné křivky, která svírá úhel o velikosti 45°. Odbití se 

provádí skrčenými prsty na hřbetu ruky mezi prvním a druhým kloubem. Prsty musí být 

velmi zpevněné a hráč nesmí mít pochybnosti. Jinak mu jeho provedení kobry či drápu 

může způsobit zranění. 

(R. Vorálek) 
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3.4.2.4 Přihrávka	obouruč	vrchem	(prsty)	

 Na rozdíl od šestkového volejbalu se tento způsob přihrávání skoro vůbec 

nevyskytuje. Je to dáno přísností pravidel, která vyžadují čisté provedení odbití míče 

v ose ramen, bez rotace míče a bez dvojdotyku. 

(R. Vorálek) 

Taktika přihrávky 

 Oba hráči stojí na příjmu a každý z nich přihrává jednu půlku kurtu. Postavení 

od koncové čáry je přibližně jeden až tři metry. Míče, které letí přesně mezi hráče, 

přihrává ten, který je na tom aktuálně fyzicky i psychicky lépe či dle domluvy 

spoluhráčů. Samotná přihrávka by měla být dostatečně vysoká a měla by směřovat metr 

a půl od sítě. Možnosti přihrávky jsou buď do předem daného místa, například na střed, 

anebo přímo před sebe. Přihrávka také může sloužit k započnutí útoku, kdy hráč 

úmyslně přihraje míč půl metru od sítě a jeho spoluhráč následně běží k síti, udělá 

tříkrokový rozběh a útočí do soupeřova pole z tzv. „druhé“. 

3.4.3 Nahrávka	

Nahrávka je vnímána jako druhý úder, který má za úkol si co nejlépe připravit 

situaci před třetím útočným úderem. Možností, jak provést nahrávku, je mnoho. 

Nejčastěji se využívá nahrávka před sebe, kdy hráč stojí podél sítě. Dále nahrávka přes 

hlavu a v neposlední řadě nahrávka čelem k síti tudíž bokem ke svému spoluhráči. 

Podle Koch,	 C.,	 &	 Tilp,	 M.	 (2009)	 se	 rozděluje	 nahrávka	 na	 vysokou	 a	

rychlou.	Zatímco	vysoká	je	považována	za	méně	účinnou.	Tak	u	rychlé	je	to	přímo	

naopak.	Je	velmi	účinná	a	rozhoduje	zápasy.	Čím	dál	víc	ji	hráči	zařazují	a	díky	ní	

více	kombinují. 

Druhy nahrávek 

• Obouruč vrchem 

• Obouruč vrchem ve výskoku 

• Obouruč spodem 
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• Nahrávka v pádu 

• Nahrávka jednou rukou 

3.4.3.1 Obouruč	vrchem	

 Při nahrávce obouruč vrchem stojí hráč na šíři ramen s jednou nohou mírně 

vpředu. Nohu, která je vpředu, určuje síť. Pokud má hráč síť vedle pravého boku, tak 

také jeho pravá noha bude u nahrávky vpředu. Když má síť po levém boku, tak tomu 

bude přesně naopak. Nohy jsou mírně pokrčené a s úderem plynule přecházejí do 

natažení. Paže jsou ohnuté v předloktí, dlaně vytvářejí košíček a palce směřují k očím.  

V plážovém volejbale se na rozdíl od šestkového provedení odbití obouruč 

vrchem smí míč mírně popotáhnout. Proto se pohyb při odbití provádí jen směrem 

vzhůru a vychází z předloktí. Jakýkoliv pohyb směrem dolů a následně nahoru je 

považován za chybu.  

Nahrávku obouruč vrchem můžeme provádět ve směru vpřed a vzad. Při nahrávce 

si však musíme dávat pozor na postavení ramen. Vždy by měly směřovat do směru 

nahrávky. Při nahrávce vzad se provádí stejná technika jako u nahrávky vpřed s jedním 

rozdílem, že trup s hlavou jsou mírně zakloněné do směru nahrávky a paže při odbití 

nesměřují přímo vzhůru, ale mírně vzad. 

(O. a M. Džavoronok) 

3.4.3.2 Obouruč	vrchem	ve	výskoku	

V šestkovém volejbale se tento typ nahrávky využívá velmi často. Ve 

vrcholovém volejbale bez ní nahrávač neprosadí. V plážovém volejbale tomu tak není. 

Hráči musejí být všestranní, a proto se nahrávka ve výskoku trénuje velmi zřídka 

a jen u hráčů se všemi osvojenými druhy nahrávek. I četnost v zápase je velmi nízká. To 

je dáno náročností na správné provedení a přísnými pravidly. Aby rozhodčí uznal tento 

typ nahrávky a nerozhodl, že hráč porušil pravidla, musí se nahrávka provést ještě lépe 

než standardní. Míč se po odehrání nesmí točit, obě horní končetiny se musejí míče 

dotknout ve stejnou dobu a také ve stejnou dobu musí míč opustit dlaně. Osy ramen 

musí být přesně nasměrovány do směru nahrávky. 
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3.4.3.3 Obouruč	spodem	(bagr)	

Nahrávka obouruč spodem nebo-li „bagr“ se v moderním plážovém volejbale 

využívá nejčastěji. Je to dáno pravidly, protože u nahrávky „bagrem“ není skoro možné 

porušit pravidla. Při nahrávce obouruč vrchem může rozhodčí písknout dvojdotek, 

anebo tažený míč. 

Dalšími výhodami je v tomto případě úhel nahrávky, který může být libovolný. 

Nemusí se dodržovat ani pravidlo nahrávání v ose ramen, které je u nahrávky obouruč 

vrchem zásadní. 

Technické provedení u nahrávky „bagrem“ je popsáno v kapitole přihrávka 

obouruč spodem. Jedinými rozdíly mezi nahrávkou a přihrávkou „bagrem“ jsou, že hráč 

při nahrávce nastavuje úderovou plochu v jiném úhlu a míči dodává potřebnou rychlost 

a sílu na rozdíl od přihrávky, kde se snaží míč spíše zkrotit a snížit jeho rychlost. 

(Z. Haník a M. Pinzík) 

3.4.3.4 Nahrávka	v	pádu	

Tento typ nahrávky se využívá především v krizových situacích, když už hráč 

nestíhá nahrát „bagrem“ a nezbývá mu nic jiného než skočit „rybičku“ a v pádu nahrát 

míč. Provedení je velice složité, protože hráč musí zkoordinovat samotný způsob 

nahrávky a skok. V pádu se může nahrávat buď obouruč spodem, anebo při 

náročnějších situacích jednoruč. 

Technika nahrávání v pádu „bagrem“ je výhodnější varianta. Sice se hráč musí 

ihned po odehrání připravit na dopad, ale díky odehrání pomocí „bagru“ můžeme i 

v pádu přesně nahrát, to bohužel nahrávkou jednoruč nemusíme zvládnout. 

3.4.3.5 Nahrávka	jednou	rukou	

Tato nahrávka je spíše vychytávka pro vyspělé týmy, které chtějí soupeře zmást 

a vytvořit pro ně nestandartní situaci, která povede ke snazšímu získání bodu. 

Nahrávku jednou rukou můžeme provést pěstí, „kobrou“ či tvrdým úderem 

pomocí dlaně. 
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Taktika nahrávky 

Vysoké a dlouhé nahrávky nejsou v moderním plážovém volejbale na místě. 

Nyní se hrají nahrávky, které jsou rychlé a nízké. Důvodem je rozhození obrany a 

hlavně bloku soupeře. 

Nahrávající hráč ihned po nahrávce zaujme střehové postavení pro vykrývání a 

snaží se pomoci svému spoluhráči, tím že otočí hlavu do soupeřova pole a radí kam by 

měl vést útok. 

(R. Vorálek) 

3.4.4 Útočný	úder	

Útočný úder je zpravidla po nahrávce a je to nejjednodušší možnost získání 

bodu. Na rozdíl od šestkového volejbalu se využívají více údery technické. Je to dáno 

písčitým povrchem, který snižuje výskok a také samotný pohyb. Procentuální vyjádření 

vypadá asi takto:  

• Šestkový volejbal: 90 % tvrdý smečovaný úder a 10 % technické údery  

• Plážový volejbal: 60 % tvrdý smečovaný úder a 40 % technické údery 

Útočné údery se hlavně využívají k zakončení rozeher. Slouží k tomu převážně 

útoky z výskoku jednou rukou.  

Technické provedení 

Útočný úder se velmi podobá smečovanému skákanému servisu. Tříkrokový 

rozběh, nápřah, samotný výskok a zakončení úderu je stejné, jen hráč udává míči jiné 

rotace a vše hraje s ostřejšími úhly. U útočného úderu se hráč pohybuje blíže u sítě a je 

možné hrát míč shora dolů, to u servisu nemůžeme. 

(R. Vorálek) 

  



22 

 

3.4.4.1 Základní	metodika	útočného	úderu	

Fáze zaujetí postavení 

Hráč se ihned po přihrávce přemístí do místa, odkud zahájí tříkrokový rozběh. 

Nahrávající hráč musí sledovat tento pohyb, aby zvážil, který typ nahrávky má zvolit. 

Fáze rozběhu 

Je to důležitá část u přípravy na útok. Jsou dva způsoby rozběhu, a to pro 

levoruké hráče a pravoruké. Rozběh z pohledu pravorukého hráče vypadá následovně: 

první krok je levou nohou, pak následuje další krok pravou nohou vpřed a poté přísun a 

brždění levou nohou. Hráč se tak může odrážet z obou dolních končetin zároveň. 

Bohužel ve světě je spousta hráčů, kteří mají tzv. „paskvil“, to znamená, že používají 

rozběh levorukého hráče, i když jsou pravorucí. 

Fáze odrazu a výskoku 

Po dokončení rozběhu následuje odraz z obou dolních končetin směrem vzhůru. 

Paže napomáhají v pohybu, jak k samotnému zvýšení výskoku, tak také k vyrovnání 

rovnováhy ve vzduchu. 

Letová fáze 

„Nohy se pokrčují mírně v kolenou, směrem vzad a kyčelní oblast se napíná v 

kloubech. Následuje přirozená rotace trupu, která je způsobena rotací ramen a činností 

horních končetin. Neúderová paže napíná předloktí směrem vzhůru s rotací a úderová 

paže jde do nápřahu, jako by hráč napínal luk.“ 

(M. Pinzík) 

Fáze kontaktu s míčem 

Kontakt s míčem by měl být nataženou paží. Pokud si vybereme tvrdý úder měl 

by se hrát otevřenou rukou s roztaženými prsty a s použitím zápěstí. To nám totiž udává 

samotnou rotaci a dodává kontrolu nad míčem. 
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Fáze dopadu 

Dopadat by se mělo na obě dolní končetiny zároveň. Napomáhá to k prevenci 

před zraněním. Zároveň se hráč po dopadu může rychle přesunout do obrany v poli, 

anebo přejít na blok. 

(Z. Haník) 

3.4.4.2 Druhy	útočných	úderů	

• smeč pevně sevřenou rukou(špetka) 

- Používá se pro tvrdý útok mimo či přes blok. 

• smeč uvolněnou rukou s lehce roztaženými prsty 

- Razantní úder, který může být provázen větší úderovou plochou, než je tomu 

tak u špetky a využívá se při něm více zápěstí. 

• drive s horní rotací míče 

- Úder vedený z natažené paže, ale není tak razantní a je spíše více 

kontrolovaný. Hraje se ve složitějších situacích, kdy je snaha nechybovat. 

• lob s uvolněným zápěstím 

- Je z řady technických úderů, které se hrají přes blok a mimo dosah polaře. 

• lob nataženými prsty(labuť) 

- Účinný úder u nahrávek, které míří více k síti. První možnost je hrát přes blok 

a druhá do bloku s následnou snahou o vykrytí. 

• lob s pokrčenými prsty(kobra) 

- Hraje se ve stejných situacích jako „labuť“ s tím, že „kobra“ je mnohem 

přesnější a nabízí větší variabilitu úderů. 

• přetlačování s blokařem otevřenou dlaní 

- Jediná možnost, jak tento úder provést je, že blokující hráč a útočící hráč se 

dotknou míče současně. Jinak je to považováno za chybu.  

(Mesquita, I. a Teixeira, J. 2004)  
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3.4.4.3 Druhy	útočných	úderů	pro	překonání	jednobloku	soupeře		

• Vyhnutí se bloku 

• Vytlučení bloku 

• Smeč přes blok 

• Proražení bloku 

• Přetlačení bloku 

(Z. Haník) 

3.4.5 Blokování	

Blokování je snaha hráče znemožnit soupeři přehrát útočný úder přes síť, anebo 

vytlačit útočícího hráče do prostoru kde stojí jeho spoluhráč, nebo tam kam spoluhráč 

stihne doběhnout. V plážovém volejbale se objevuje jen jednoblok, anebo bezblok, to 

znamená, že blokující hráč odstoupí od sítě a vybírá míč v poli. Abych se ještě vrátil 

k jednobloku, blokující hráč si může vybrat, jestli bude blokovat lajnový („lajna“), 

anebo diagonální úder („diga“). 

3.4.5.1 Účely	bloku	

• zamezit přeletu míče přes pásku 

• zablokovat míč zpět do soupeřova pole a získat rovnou bod 

• nadrazit blokem míč do dostatečné výšky a směru, aby spoluhráč stihl ještě 

zahrát míč před dopadem do písku. 

• umožnit soupeři zahrát jen takový útočný úder, který je schopen spoluhráč 

vybrat v poli  

(Kaplan, Džavonorok, 2001) 

3.4.5.2 Technika	blokování	

 Blokující hráč má nohy v mírném rozkročení. Nohy zaujímají pozici v podřepu a 

jsou připraveny na odraz. Paže jsou pokrčeny v loktech a dlaně směřují na síť. Hlava je 

v mírném záklonu a oči směřují na soupeře a poté na míč. Při odrazu se nohy a paže 

natahují. Poté se hráč snaží pomocí paží snížit možné úhly soupeřova útoku, a toho 
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docílí tím, že provede maximální přesah přes síť. Prsty jsou roztažené a zpevněné 

(„připraveny na náraz“). 

3.4.5.3 Předpoklad	úspěšného	bloku	

• správné načasování bloku 

• dostatečný výskok a přesah 

• správné natočení paží a hrudníku 

• správné postavení těla vůči soupeři 

• „vykrývka“ po provedení bloku 

3.4.6 Vybírání	

Vybírání je jedna z herních činností jednotlivce, která na oko diváka nejvíce 

působí. Hráči se snaží zabránit míči pomocí „rybiček“ či odbytí spodem, aby nedopadl 

na kurt, a to diváky zvedá ze sedadel.  

(J. Buchtel a kol. 2005) 

3.4.6.1 Druhy	vybírání	

• Vybírání obouruč spodem („bagrem“) 

• Vybírání obouruč spodem v pádu do všech stran 

• Vybírání jednoruč spodem 

• Vybírání jednoruč spodem v pádu do všech stran 

• Vybírání jednoruč vrchem („kobrou“) 

• Vybírání obouruč vrchem („kaplí“/prsty) 

(Kaplan, Džavonorok, 2001) 

3.4.6.2 Taktika	vybírání	

Podle R. Vorálka je výběr místa v poli ta hlavní složka pro úspěšné vybrání. 

Možností, kde má hráč výchozí pozici je vícero, avšak záleží na domluvě se 

spoluhráčem, jestli bude blokovat „lajnu“ nebo „digu“. Poté se hráč v poli postaví buď 

vedle bloku, za blok, anebo stojí přímo na středu. Následně z těchto pozic hráč vybíhá 

pro technické údery, anebo zůstává na místě a vyčkává na přímý úder. 
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3.5 Herní	kombinace	

V plážovém volejbalu je to stejné jako u jiných sportovních her. Neustále se 

střídají dvě fáze, a to fáze útočná s fází obrannou. Jelikož v plážovém volejbale se na 

hřišti objevují jen dva hráči a trenéři u seniorských kategorií nesmějí být v prostorách 

kurtu, tak taktika musí být velmi propracovaná a systematická. Hráči v průběhu zápasu 

musí sami reagovat na taktiku soupeře případně měnit svou, pokud ta stávající není 

úspěšná. 

Rozdělení herních kombinací 

• Herní kombinace z pohledu útoku 

• Herní kombinace obrany a zároveň i útoku 

• Herní kombinace z pohledu obrany 

3.5.1 Herní	kombinace	z	pohledu	útoku	

Oproti šestkovému volejbalu nejsou kombinace tak rozmanité. Je to dáno menším 

počtem hráčů v poli a také nestálostí přihrávajících a nahrávajících hráčů. 

Přesto se v plážovém volejbalu hrají signály, a to při dobře přihraném míči od 

soupeře, anebo při tzv. míčích „zadarmo“. Díky dobře přihranému míči má nahrávající 

hráč čas se dobře dostat do správné pozice a zajistit přesnost signálů a také utajení. 

Pokud si hráči dobře nepřihrají nebo nevyberou přesně míč v poli, tak by měli zvolit 

vyšší nahrávku. Hra se tím uklidní a hráč bude mít více času na rozběh, odraz a 

následný výběr útoku. 

 Jedna z dalších možností je hra z „druhé“. Přihrávající hráč cíleně přihrává míč 

k síti a druhý hráč využívá delšího rozběhu na útok a rovnou útočí do pole soupeře. 

Výhoda hry „z druhé“ je změna rytmu soupeřovi obrany a nečekané zakončení výměny. 

(R. Vorálek) 

 	



27 

 

3.5.2 Herní	kombinace	obrany	a	zároveň	i	útoku	

Úkol této kombinace je zajistit dobrý přechod z útoku nebo z obrany. 

V plážovém volejbalu se rozděluje do třech kategorií:  

• Oba dva hráči po podání zůstávají v poli. 

• Podávající hráč zaujme roli polaře a druhý blokaře. 

• Role jsou jasně dané, jeden je polař jeho cílem je vybírat míče v poli a druhý má 

roli blokaře, a i po servisu běží k síti a snaží se zabránit soupeři v útoku blokem. 

3.5.3 Herní	kombinace	z	pohledu	obrany	

V plážovém volejbale můžeme obranu rozdělit do dvou kategorií:  

• Obrana bez bloku s odstupem 

• Obrana u sítě s blokem 

Kombinace s odstupujícím hráčem 

Využití bývá nejčastěji u nepřesné nahrávky soupeře, anebo jako moment 

překvapení. Tato kombinace se u vrcholových týmů často neobjevuje, důvod je precizní 

nahrávka soupeře a následný tvrdý útok. 

Kombinace s blokem 

Herní kombinace s blokem je základ úspěchu na vrcholné úrovni. Jelikož je 

plážový volejbal stále rychlejší a tvrdší, tak týmy bez dobrého bloku mají menší šance 

se prosadit mezi elitu.  

(R. Vorálek) 
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3.6 Herní	systémy	

Základní herní systém v plážovém volejbalu je hra dvou hráčů v poli. Ta se ale 

využívá jen na amatérské úrovni. Pokud se budeme bavit o vrcholové úrovni, tam se 

objevují dva typy systémů. 

• Specializace polař a blokař 

• Oba dva hráči jsou univerzální a hrají obě dvě specializace 

3.6.1 Specializace	polař	a	blokař	

Tento systém je stále více populární. Je to dáno pokrokem a profesionalitou 

tohoto sportu. Vysoký dvoumetrový blokař zamezuje útokům na síti a malý a šikovný 

polař oběhá celý kurt. Díky specializacím se hráči na tréninku více zaměřují na potřebné 

herní činnosti jednotlivce a nezaobírají se činnostmi toho druhého. 

3.6.2 Oba	dva	hráči	hrají	obě	specializace	

Hráči mezi s sebou nemají veliké výkonnostní výkyvy, a proto si mohou dovolit 

hrát obě specializace. Bohužel se při tréninku pak musí zaměřit na všechny herní 

činnosti jednotlivce, a to zabírá více času. 
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4 Metodologie	bakalářské	práce	

4.1 Cíle	práce	

Cílem této práce bylo zjistit, jak jsou hráči v poli nebo-li polaři úspěšní v útočné 

fázi po jejich předchozí obraně v plážovém volejbalu. Dalším cílem bylo dle 

statistických záznamů u výzkumného souboru zjistit, jaké druhy útočných úderů si hráči 

volí v daných situacích. 

4.2 Hypotézy	práce	

• Hypotéza 1: Budou mít hráči kladnou bilanci u útočných úderů po předchozí 

obraně? 

• Hypotéza 2: Bude převažovat u dohrávek bodových míčů útočný úder „lob do 

lajny“, ať už bude či nebude úspěšný? 

4.3 Úkoly	práce	

• Zaznamenat pozorované jevy a provést zápis.   

• Zpracování a analýza získaných dat.   

• Interpretace a hodnocení výsledků.   

• Vypracování závěru pro praxi.   
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5 Metody	výzkumu	a	jejich	zpracování	

5.1 Metody	

Pro tuto závěrečnou práci jsem si vybral metodu pozorování, která spočívá v 

systematickém sledování určitého vzorku. Abych mohl touto metodou vyhotovit 

výsledky, vybral jsem si matematicko-statistickou analýzu dat.  

5.2 Popis	a	charakteristika	výzkumného	souboru	

Zvolený soubor byl vybrán tak, aby nám umožnil sledování a dobré sbírání dat 

pro danou problematiku. Zaměřil jsem se na zápasy těch nejlepších polařů na světě, a to 

ve všech fázích turnaje. Zvolil jsem ty největší turnaje v roce 2017, kterými jsou: Major 

series Fort Lauderdale, Poreč, Gstaad, Hamburg Finals, anebo Mistroství světa ve 

Vídni. 

Výběr hráčů jsem zvolil podle tabulky výsledků FIVB z roku 2017. Vybral jsem 

jich celkem 8. Všichni mají podobné parametry, což znamená velikost postavy okolo 

190 cm a jejich pozicí na hřišti je polař, až na jeden tým ze Španělska a jeden tým z 

Lotyšska, kde se hráči střídají na bloku a v poli. 

5.3 Výběr	a	sledování	dat	

Sledování proběhlo na hráčích, kteří zajišťují obranu v poli a říká se jim tudíž 

„polaři“. Sledoval jsem utkání na 5 turnajích, které se nacházely převážně v Evropě až 

na jeden turnaj, který se uskutečnil v USA na Floridě. U každého hráče jsem zvolil 

počet 8 utkání v jakékoliv fázi turnaje. Pohled kamery byl vždy ze zadní části kurtu, pro 

nejlepší vyhodnocení situace. 
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5.4 Tabulka	#1	Vybraní	hráči	a	jejich	výškové	parametry	

Hráči   Národnosti Výška 
Bruno Oscar Schmidt BRA 186 cm 
Alexander Horst AUT 185 cm 
Nicolas Lucena   USA 185 cm 
Viacheslav Krasilnikov RUS 193 cm 
Adrian Gavira Collado SPA 193 cm 
Pablo Herrera Allepuz SPA 193 cm 
Janiš Šmedinš LAT 190 cm 
Aleksandrs Samoilovs LAT 195 cm 

 

5.5 Tabulka	#2	Hodnotící	škály	v	záznamovém	archu	

Úspěšnost 
 

Typ úderu 
 

Zóna 
 úspěšný úder smeč   diagonála   

neúspěšný úder lob   lajna   

  
drive   kat   

    
střed   

 

Možné hodnotící kombinace se skládají ze tří po sobě jdoucích jednotek. Jestli 

byl úder úspěšný či neúspěšný, jakým stylem hráč zaútočil (drive, lob, smeč) a do jaké 

zóny byl proveden útočný úder.  

Příklady: (1) Úspěšný úder/Smeč/Lajna (2) Neúspěšný úder/Drive/Střed 
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6 Výsledková	část	

Ve výsledkové části si ukážeme vyhodnocení sběru dat, které bylo prováděno na 

jedincích v 8 utkáních. Pro každého hráče je vytvořená tabulka s výsledky a 

s procentuální úspěšností jak jednotlivých úderů, tak i celkovou úspěšností. 

Označení hráčů číslicemi 1-8 nemá žádný větší smysl, jen přehledné rozřazení pro 

lepší orientaci. 

6.1 Tabulka	#3	Hráč	číslo	1	-	Bruno	Oscar	Schmidt	

Statistické výsledky a procenta 
Počet úderů 58x 

úspěšný 30x / 51,72% 
neúspěšný 28x / 48,28% 
smeč lajna 5x/O3/X2 60% 
lob lajna 13x/O7/X6 53,85% 

drive lajna 10x/O6/X4 60% 
smeč diga 16x/O7/X9 43,75% 
lob diga 3x/O2/X1 66,67% 

drive diga 1x/O1/X0 100% 
smeč střed 1x/O0/X1 0% 
lob střed 0x 

drive střed 6x/O3/X3 50% 
kat 3x/O1/X2 33,33% 

přetlačování 0x 

 

*O-Úspěšný úder 
*X-Neúspěšný úder 
*x-celkový počet zahraných úderů 
*lajna-lajnový úder 
*diga-diagonální úder 

 

V tabulce můžeme vidět, že tento jedinec má široký repertoár úderů. Jediné dva 

údery, které nezahrál jsou lob střed, který se v moderním pojetí plážového volejbalu 

nehraje a přetlačování se soupeřícím blokařem. Je dobře, že v kolonce přetlačování není 

záznam, protože přetlačování se hraje jako nouzový úder a to tehdy, když se útočící 
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hráč potká v současném kontaktu s blokujícím hráčem a tudíž mu jiný úder pro získání 

bodu nezbývá. 

Dále si můžeme všimnout, že údery po lajně má v kladných číslech a hrál je i 

více než ty diagonální, kde mu nevycházela tvrdá smeč. Jinak tento hráč zaznamenal 

nejvíce vybraných míčů v poli i přesto má na bodové míče kladnou bilanci. 

6.2 Tabulka	#4	Hráč	číslo	2	-	Alexander	Horst	

Statistické výsledky a procenta 
Počet úderů 46x 

úspěšný 24x / 52,17% 
neúspěšný 22x / 47,83% 
smeč lajna 5x/O4/X1 80% 
lob lajna 16x/O7/X9 43,75% 

drive lajna 6x/O2/X4 33,33% 
smeč diga 8x/O4/X4 50% 
lob diga 2x/O2/X0 100% 

drive diga 1x/O0/X1 0% 
smeč střed 1x/O1/X0 100% 
lob střed 0x 

drive střed 0x 
kat 6x/O3/X3 50% 

přetlačování 1x/O1/X0 100% 

 

*O-Úspěšný úder 
*X-Neúspěšný úder 
*x-celkový počet zahraných úderů 
*lajna-lajnový úder 
*diga-diagonální úder 
 

Hráč číslo 2 se v tabulce dostal lehce nad kladná čísla v celkové úspěšnosti. 

V utkáních se uchyloval k hraní lajnových směrů, ať už byly razantnější či nikoliv. 

Bohužel jeho nejčastější úder „lob lajna“ nebyl tak úspěšný, jak by si představoval. 
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6.3 Tabulka	#5	Hráč	číslo	3	-	Nicolas	Lucena	

Statistické výsledky a procenta 
Počet úderů 46x 

úspěšný 30x / 65,22% 
neúspěšný 16x / 34,78% 
smeč lajna 4x/O2/X2 50% 
lob lajna 11x/O6/X5 54,55% 

drive lajna 10x/O6/X4 60% 
smeč diga 5x/O5/X0 100% 
lob diga 1x/O1/X0 100% 

drive diga 1x/O1/X0 100% 
smeč střed 3x/O3/X0 100% 
lob střed 0x 

drive střed 4x/O2/X2 50% 
kat 6x/O4/X2 66,67% 

přetlačování 1x/O0/X1 0% 

 

*O-Úspěšný úder 
*X-Neúspěšný úder 
*x-celkový počet zahraných úderů 
*lajna-lajnový úder 
*diga-diagonální úder 
 

Hráč jménem N. Lucena se v tabulce pohybuje ve velmi dobrých číslech. 

Všechny jeho útoky jsou na procentuální úrovni 50% a více (až na jeden útok a tím je 

nouzové přetlačování). Dokonce v diagonálních směrech byl stoprocentní a v lajnových, 

které hrál častěji, se nacházel v průměrné hodnotě 54,85 %. 
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6.4 Tabulka	#6	Hráč	číslo	4	-	Viacheslav	Krasilnikov	

Statistické výsledky a procenta 
Počet úderů 50x 

úspěšný 33x / 66% 
neúspěšný 17x / 34% 
smeč lajna 4x/O3/X1 75% 
lob lajna 13x/O11/X2 84,62% 

drive lajna 6x/O4/X2 66,67% 
smeč diga 9x/O7/X2 77,78% 
lob diga 2x/O2/X0 100% 

drive diga 2x/O1/X1 50% 
smeč střed 6x/O1/X5 20% 
lob střed 0x 

drive střed 2x/O0/X2 0% 
kat 5x/O4/X1 80% 

přetlačování 1x/O0/X1 0% 

 

*O-Úspěšný úder 
*X-Neúspěšný úder 
*x-celkový počet zahraných úderů 
*lajna-lajnový úder 
*diga-diagonální úder 
 

I přesto, že tento hráč nebyl tak úspěšný v útocích do středové zóny, kde se 

pohybuje v průměru na 10%, tak v celkovém shrnutí má nejlepší statistiku. V poli 

vybral jako druhý nejvíce míčů a jeho následný útok byl velmi platný. U lajnových 

úderů se jeho hodnoty pohybují nad 66%. Podle tabulky je také vidět, že jeho dohrávka 

po předchozí obraně byla velmi pestrá.  
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6.5 Tabulka	#7	Hráč	číslo	5	-	Adrian	Gavira	Collado	

Statistické výsledky a procenta 
Počet úderů 31x 

úspěšný 17x 54,84% 
neúspěšný 14x 45,16% 
smeč lajna 1x/O1/X0 100% 
lob lajna 9x/O7/X2 77,78% 

drive lajna 7x/O1/X6 14,29% 
smeč diga 9x/O4/X5 44,44% 
lob diga 0x 

drive diga 2x/O2/X0 100% 
smeč střed 1x/O1/X0 100% 
lob střed 0x 

drive střed 0x 
kat 1x/O1/X0 100% 

přetlačování 1x/O0/X1 0% 

 

*O-Úspěšný úder 
*X-Neúspěšný úder 
*x-celkový počet zahraných úderů 
*lajna-lajnový úder 
*diga-diagonální úder 
 

V této tabulce si můžeme všimnout, že „drive lajna“, který se často hraje do 

odstupujícího blokaře, anebo do nepokrytého místa blokařem, má tento hráč velmi 

nízkou úspěšnost. Druhé záporné hodnoty má u klasické tvrdé smeče do diagonály. 
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6.6 Tabulka	#8	Hráč	číslo	6	-	Pablo	Herrera	Allepuz	

Statistické výsledky a procenta 
Počet úderů 29x 

úspěšný 18x / 62,06% 
neúspěšný 11x / 37,94% 
smeč lajna 5x/O3/X2 60% 
lob lajna 5x/O4/X1 80% 

drive lajna 7x/O3/X4 42,86% 
smeč diga 5x/O4/X1 80% 
lob diga 2x/O1/X1 50% 

drive diga 1x/O1/X0 100% 
smeč střed 0x 
lob střed 0x 

drive střed 1x/O1/X0 100% 
kat 3x/O1/X2 33,33% 

přetlačování 0x 

 

*O-Úspěšný úder 
*X-Neúspěšný úder 
*x-celkový počet zahraných úderů 
*lajna-lajnový úder 
*diga-diagonální úder 
 

Z této tabulky můžeme vyčíst, že hráč hrál nejčastěji „drive lajna“ a byl u něj 

nejméně úspěšný. Pokud zvolil úder do diagonály, tam mu hodnoty narůstaly a 

pohyboval se v kladných číslech. 
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6.7 Tabulka	#9	Hráč	číslo	7	-	Janiš	Šmedinš	

Statistické výsledky a procenta 
Počet úderů 37x 

úspěšný 19x / 51,35% 
neúspěšný 18x / 48,65% 
smeč lajna 4x/O1/X3 25% 
lob lajna 7x/O2/X5 28,57% 

drive lajna 7x/O3/X4 42,86% 
smeč diga 9x/O6/X3 66,67% 
lob diga 1x/O1/X0 100% 

drive diga 1x/O1/X0 100% 
smeč střed 1x/O0/X1 0% 
lob střed 0x 

drive střed 1x/O1/X0 100% 
kat 4x/O2/X2 50% 

přetlačování 2x/O2/X0 100% 

 

*O-Úspěšný úder 
*X-Neúspěšný úder 
*x-celkový počet zahraných úderů 
*lajna-lajnový úder 
*diga-diagonální úder 
 

Tabulka nám znázorňuje, že hráč hrál více úderů do lajnových směrů, ale u 

žádného z nich neměl kladné hodnoty. Oproti tomu diagonální směry měl velmi 

úspěšné. Jako jediný má kladné hodnoty u přetlačování při více než jednom pokusu. 
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6.8 Tabulka	#10	Hráč	číslo	8	-	Aleksandrs	Samoilovs	

Statistické výsledky a procenta 
Počet úderů 37x 

úspěšný 18x / 48,64% 
neúspěšný 19x / 51,36% 
smeč lajna 5x/O3/X2 60% 
lob lajna 7x/O2/X5 28,57% 

drive lajna 1x/O0/X1 0% 
smeč diga 9x/O7/X2 77,78% 
lob diga 3x/O2/X1 66% 

drive diga 2x/O0/X2 0% 
smeč střed 3x/O3/X0 100% 
lob střed 0x 

drive střed 3x/O0/X3 0% 
kat 2x/O0/X2 0% 

přetlačování 2x/O1/X1 50% 

 

*O-Úspěšný úder 
*X-Neúspěšný úder 
*x-celkový počet zahraných úderů 
*lajna-lajnový úder 
*diga-diagonální úder 
 

Jako jediný hráč má v celkovém výsledku více neúspěšných úderů. V tabulce je 

také dobře vidět, že hráč byl úspěšnější ve smečovaných útocích.  

6.9 Tabulka	#11	Porovnání	úspěšnosti	v	procentech	

Shrnutí 
Hráči	 		 Národnosti	 Úspěšnost	
Viacheslav	Krasilnikov	 RUS	 66%	
Nicolas	Lucena	 USA	 65,22%	
Pablo	Herrera	Allepuz	 SPA	 62,06%	
Adrian	Gavira	Collado	 SPA	 54,84%	
Alexander	Horst	 AUT	 52,17%	
Bruno	Oscar	Schmidt	 BRA	 51,72%	
Janiš	Šmedinš	 LAT	 51,35%	
Aleksandrs	Samoilovs	 LAT	 48,64%	
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7 Seznam	utkání	

7.1 Florida	

Bruno Oscar Schmidt vs Böckermann/Flüggen 

Bruno Oscar Schmidt vs Losiak/Kantor 

Bruno Oscar Schmidt vs Dalhausser/Lucena 

Alexandr Horst vs Evandro/Andre 

Alexander Horst vs Harley/Ricardo 

Alexander Horst vs Yarzutkin/Stoyanovski 

Nicolas Lucena vs Yarzutkin/Stoyanovski 

Nicolas Lucena vs Böckermann/Flüggen 

Nicolas Lucena vs Horst/Doppler 

Viachesslav Krasilnikov vs Rosenthal/Tr.Crabb 

Viachesslav Krasilnikov vs Samoloivs/Smedins 

Pablo Herrera/Adrian Gavira vs Gibb/Tay.Crabb 

Pablo Herrera/Adrian Gavira vs Bryl/Fijalek 

Samoloivs/Smedins vs Prudel/Kujawiak 

Samoloivs/Smedins vs Böckermann/Flüggen 

7.2 Poreč	

Samoloivs/Smedins vs Doppler/Horst 

Samoloivs/Smedins vs Nicolai/Lupo 
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7.3 Gstaad	

Bruno Oscar Schmidt vs Filho/Saymon 

Bruno Oscar Schmidt vs Diaz/Gonzalez 

Alexander Horst vs Dalhausser/Lucena 

Alexander Horst vs Rosenthal/Tr.Crabb 

Nicolas Lucena vs Cherif/Jefferson 

Nicolas Lucena vs Rosenthal/Tr.Crabb 

Nicolas Lucena vs Krasilnikov/Liamin 

Viachesslav Krasilnikov vs Koekelkoren/Van Walle 

Viachesslav Krasilnikov vs Regza/Plavins 

Pablo Herrera/Adrian Gavira vs Schalk/Saxton 

Pablo Herrera/Adrian Gavira vs Evandro/Andre 

Samoloivs/Smedins vs Mol/Sörum 

Samoloivs/Smedins vs Bryl/Fijalek 

7.4 Hamburg	

Alexander Horst vs Herrera/Gavira 

Alexander Horst vs Pedro/Guto 

Nicolas Lucena vs Herrera/Gavira 

Viachesslav Krasilnikov vs Patterson/Brunner 

Viachesslav Krasilnikov vs Evandro/Andre 

Pablo Herrera/Adrian Gavira vs Erdmann/Dollinger 

Pablo Herrera/Adrian Gavira vs Nicolai/Lupo 
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7.5 Vídeň	

Bruno Oscar Schmidt vs Grimalt/Grimal 

Bruno Oscar Schmidt vs Tocs/Finsters 

Bruno Oscar Schmidt vs Plavins/Regza 

Alexander Horst vs Evandro/Andre 

Nicolas Lucena vs Kujawiak/Prudel 

Viachesslav Krasilnikov vs Schachter/Pedlow 

Viachesslav Krasilnikov vs Varenhorst/Van Garderer 

Pablo Herrera/Adrian Gavira vs Bryl/Fijalek 

Pablo Herrera/Adrian Gavira vs Pristauz/Ermacora 

Samoloivs/Smedins vs Rangel/Golindano 

Samoloivs/Smedins vs Böckermann/Flüggen 
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8 Diskuze	

Cílem této práce bylo sledování úspěšnosti útočného úderu po předcházející 

obraně u hráčů plážového volejbalu, kteří se nacházeli ve světovém žebříčku do 

10.místa a jejich specializace byla polař, nebo se střídali na obou pozicích. Utkání byla 

náhodně vybraná z turnajů světové série té nejvyšší úrovně (Major). Hodnoty jsem 

získal pomocí statistického záznamu. 

Musím konstatovat, že se hráči v úspěšnosti mírně lišili. Ale až na jediný případ 

všichni měli více jak 50% úspěšnost, což je velmi pozitivní statistika. Důvod, proč tomu 

tak bylo, si vyjasníme níže. 

• Hypotéza 1: Budou mít hráči vyšší než 50 % úspěšnost u útočných úderů po 

předchozí obraně? 

Hypotéza H1 byla potvrzena. 

Ze statistik, které se objevují v tabulkách číslo 3 až číslo 10, můžeme vyčíst, že 

7 hráčů z 8 splnilo požadovanou úspěšnost. V tabulce číslo 11 je pro přehled vše 

shrnuto. Hráči jsou sestupně rozděleni podle jejich dané úspěšnosti. Nejlépe útočícím 

hráčem byl Viacheslav Krasilnikov z Ruska, který měl 66 % úspěšnost a nejhůře 

Aleksandrs Samoilovs z Lotyšska, který se pohyboval okolo 47 % úspěšnosti a jako 

jediný má pod 50% úspěšnost. Ještě bych dodal, že rozdíl mezi těmi, kteří jsou 

v popředí v tabulce číslo 11 a těmi, kteří jsou v dolní části, je že jejich útočné údery 

„loby do lajny“ byli zahrané vícekrát než ostatní a jejich úspěšnost byla v záporných 

číslech.  
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• Hypotéza 2: Bude převažovat u dohrávek bodových míčů útočný úder „lob do 

lajna“, ať už bude či nebude úspěšný? 

Hypotéza H2 byla potvrzena.  

Graf #1 Celková analýza všech útočných úderů 

 

V Grafu číslo 1 je znázorněno procentuální vyjádření četnosti úderů všech hráčů 

bez ohledu  na celkový počet úderů jedince. Pokud bychom se podívali na směry úderů, 

je zřejmé, že nejčastěji voleným směrem je lajna. Celkově se úder do lajny (lob, smeč, 

drive) hrál ve více než polovině případů (znázorněno odstíny červené barvy). Nejčastěji 

voleným úderem v tomto směru je lob (23,90 %). Druhý nejčastěji volený směr je 

diagonála. Tento směr byl zvolen v téměř třetině případů (odstíny modré barvy). 

Nejvíce hraným úderem v tomto směru je smeč (21,10 %), což je zároveň i druhý 

nejčastěji volený úder. Kat byl zahrán v 8,88 % případů. Údery na střed byly zvoleny 

pouze v necelých 10 % případů. Úder lob střed se jako jediný nevyužil, což potvrzuje 

mou teorii, že se v moderním plážovém volejbale tento úder nehraje. 
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9 Závěr	

V této práci jsem se pokusil zjistit, jaké údery hrají hráči první světové desítky 

po předchozí obraně. Dále jsem zjišťoval jak jsou tito hráči v útočných úderech nejen 

úspěšní, ale i četnost jejich úderů. Všem faktorům jsem se věnoval nastejno, abych 

mohl potvrdit či vyvrátit předem dané hypotézy. V samotném zkoumání jsem shlédl 48 

utkání a u všech jsem vytvořil podrobnou statistiku.  

Po vyhodnocení výsledků bylo zřejmé, že nejúspěšnější hráči byli ti, kteří hráli 

pestře a trochu u nich převažovaly údery „loby do lajny“, anebo tvrdé „smeče do 

diagonály“.  

Logicky se z toho dá vyvodit, že pokud chce hráč být úspěšný na útoku po 

předchozí obraně. Musí volit údery převážně dlouhé lobované do lajny, anebo tvrdý 

útok do diagonály. Poté by to měl občas proložit „katem“ či „drivem“ vedle bloku nebo 

na střed. To pak soupeři v obraně nedodá potřebnou jistotu a neví co dřív bránit.  

Měli bychom mít na paměti, že tento způsob dohrávaní výměn se nedá 

jednoduše zakomponovat do zápasů. Každý soupeř brání rozdílně, i situace ve kterých 

se ocitneme jsou pokaždé jiné. Pokud chci být úspěšný, měl bych se v útoku zaměřit 

nejdříve na soupeře, kde stojí blokař či polař a poté následně vybrat nejvhodnější 

variantu útoku. 

V práci jsem se zabýval jen světovou špičkou a rád bych v průzkumu 

v budoucnu pokračoval dál a porovnal českou špičku s tou zahraniční. Myslím si, že by 

to mohlo být velmi přínosné pro náš vývoj v tomto sportovním odvětví, kterým je 

plážový volejbal. 
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