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1. Úvod
Volejbal jsem si vybrala, protože mě baví a zajímám se o něj. Je to můj
nejoblíbenější sport a hraji ho už přes 5 let. Dostala jsem se k němu přes mého
strýce a trenéra Martina, který nás ve volejbal trénuje doteď. Později jsme začali hrát
i plážový volejbal s úžasným trenérem Štěpánem. V této práci se dozvíme něco málo
o historii volejbalu, o rozdílu mezi šestkovým a plážovým volejbalem. Zajímavosti o
volejbale a další.
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2. HISTORIE
Volejbal vymyslel 9. února roku 1895 William G. Morgan. Byl to ředitel holyokské
koleje, která se nachází ve Springfieldu v Massachusetts (USA), a zároveň profesor
tělesné výchovy
Jeho

cílem

bezkontaktní
rizikem

bylo

halový

zraněním.

vymyslet

a

sport

minimálním

Původní

s

vytvořit

název

byl

„minonette“, ale v roku 1896 při předvedení
této nové hry ředitelům YMCA (Young Men's
Christian Association) byl název změněn na to
volley the ball. Těžký basketbalový míč pro hru
nevyhovoval a neobstála ani samotná gumová
duše.

Morgan

tedy

nechal

vyrobit první

volejbalový míč podle svých speciálních propočtů a odstranil důležitou překážku v
dalším rozvoji volejbalu.
U nás se volejbal objevil až
někdy

po

první

válce.

Patří

světové

tedy

mezi

docela mladé sporty. Jedním
z propagátorů volejbalu byl
Josef Amos Pipal, který od
roku

1919

působil

jako

ředitel YMCA v Praze. V
roce 1921 byla vytvořena
první volejbalová organizace u nás – Volejbalový svaz (Kaplan, 1987).
Rok 1921 je uváděn jako počátek hraní volejbalu u nás. Dostal i vlastní český název
„Odbíjená“. Stal se součástí Českého volejbalového a basketbalového svazu (ČVBS)
pod vedením Jiřího Havla v roce 1946.
Mezinárodní volejbalová federace měla svůj ustavující kongres v Paříži roku 1947.
Sídlo má v Lausanne ve Švýcarsku
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3. PRAVIDLA VOLEJBALU (šestkový)
Charakteristika hry:
Volejbal hrají dvě družstva po šesti hráčích. Hrají na volejbalovém hřišti, které
je rozděleno sítí. Cílem hry je, abyste zahráli míč tak, aby skončil v soupeřově poli
na zemi a zabránit soupeřům udělat totéž. Lidé v družstvu si můžou maximálně
třikrát přihrát (blok se nepočítá) před odehráním přes síť.
Každá hra začíná tak, že podávající hráč
podá míč přes síť na soupeřovu stranu.
Následuje rozehra, která trvá do doby, než se
volejbalový míč dotkne hřiště, spadne mimo
vyznačené hrací pole nebo ho družstvo
neodehraje způsobem, který popisují základní
pravidla volejbalu. Družstvo, které vyhraje,
získává bod a tím pádem začíná další hru
podáním. Hráči při podání postupují o jedno
místo ve směru hodinových ručiček.
Utkání se hraje na 3 vítězné sety (nějaké zápasy se hrají i na 2 vítězné sety).
To znamená, že když má jedno družstvo 3 sety, tak vyhrává. Každý set se hraje na
25 bodů. Pokud je to 2:2 na sety, tak se poslední hraje jen na 15 bodů. Pokud to
bude nerozhodně například 24:24, tak se ve hře pokračuje, dokud není dosaženo
dvoubodového rozdílu.

Hřiště:
Hřiště je obdélníkového tvaru o rozměrech 18 x 9
metru. Kolem hřiště je volný prostor, který je
minimálně 3 metry široký na všech čtyřech stranách.
Síť je natažená svisle nad středem hřiště (střední
čárou). Její horní okraj je ve výšce 2,24 metru pro
ženy a 2,43 metru pro muže. Sloupky jsou vysoké
2,55 metru a jsou nastavitelné.
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4. PRAVIDLA VOLEJBALU (plážový)
Charakteristika hry:
Beach volejbal je atraktivní míčový
sport, který vznikl z klasického
šestkového volejbalu. Od svého
vzniku si získal ve světě mnoho
příznivců, z toho důvodu se hraje i
na

letních

Většina
pravidel

olympijských

pravidel

hrách.

je

převzata z

klasického

šestkového

volejbalu, objevují se tam ale i
nějaké

odlišnosti.

Například

družstvo je vytvořeno pouze dvěma hráči a hřiště je o něco menší.
Beach volejbal je sport hraný
dvěma týmy o dvou hráčích na
beachu (pískovém hřišti) rozdělené
sítí. Míč můžete odehrát jakoukoliv
částí těla. Účelem hry je poslat míč
povoleným způsobem přes síť na
zem do pole soupeře a zabránit
soupeři udělat totéž. Míč je uveden
do hry podáním. Podávající odehraje
míč jednou rukou tak, aby přeletěl
nad sítí na druhou stranu do pole soupeře. K vrácení míče do pole soupeře má tým
použít jen tři odbití. Hráči není dovoleno odehrát míč dvakrát po sobě. Rozehra
pokračuje tak dlouho, dokud se míč nedotkne země, spadne mimo hřiště nebo hráči
odehrají nepovoleným způsobem. Vyhraje-li přijímající družstvo rozehru, získává
právo podávat a také bod.
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5. Zajímavosti
Volejbal patří k nejrozšířenějším sportovním hrám
na světě. Je hrou síťovou a kolektivní. Volejbal
vyžaduje

hráčskou

všestrannost

a

dobrou

tělesnou kondici. Volejbal rozvíjí rovnoměrně
všechny

pohybové

schopnosti,

především

rychlost spojenou s obratností a vytrvalostí,
rychlou sílou dolních i horních končetin a trupu.
Významným charakteristickým rysem hry je udržení koncentrace, pozornosti,
uplatnění koordinačních schopností, psychických vlastností hráčů a správného
rozhodování ve stále se měnících podmínkách hry. Volejbal vyžaduje hráčskou
ukázněnost, tím upevňuje smysl a odpovědnost ke kolektivu, učí důslednosti, důvěře
ve vlastní síly, zdravé ctižádosti a neustálé podněcuje k bojovnosti. Koncepce hry
vychází ze střídání hráčů ve všech postavení na hřišti a představuje dynamiku
pohybu hráčů po hřišti s neustálou proměnlivostí ve střídání jednotlivých herních
činností v útoku i obraně.
Utkání ve volejbale se skládá z jednotlivých setů. Sety jsou tvořeny rozehrami, což
jsou části utkání, které jsou vždy zahájeny podáním a ukončeny chybou jednoho
družstva.
Herním cílem družstva je docílení předem stanoveného výsledku v setu a v utkání.
Herním úkolem je úspěšně vyřešit vzniklou herní situaci.
Herní situace vznikají působením vnějších a vnitřních činitelů
Vnitřní činitelé při volejbalu jsou zejména let míče ve vlastním poli nebo v poli
soupeře, jeho prudkost a usměrnění, počet odbití míče v poli, možnost přesného
odbití míče příslušným hráčem.
Vnější činitelé jsou například závažnost a stav utkání, domácí nebo cizí prostředí,
způsob rozhodování, počasí, terén, viditelnost.
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6. Vrcholové soutěže
První mistrovství světa ve volejbale mužů se konalo roku 1949 u nás v
československu a to jsme získali stříbrnou medaili.
Mistrovství Evropy ve volejbale mužů se konalo v roce 1948 v Itálii a to jsme vyhráli
zlatou medaili
První mistrovství světa ve volejbale žen se konalo 1952 v SSSR a získali jsme
bronzovou medaili.
Pak se konalo mistrovství Evropy ve volejbale mužů a to se konalo v roce 1949 také
u nás v československu a to jsme získali také stříbrnou medaili.
Volejbal na letních olympijských hrách se hraje od roku 1964 a beach volejbal se
hraje od roku 1996.
První olympijský turnaj mužů ve volejbale ve konal roku 1964 v Tokiu a to jsme získali
stříbrnou medaili
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Závěr
Na závěr bych chtěla poděkovat paní učitelce Doležalové za ochotnou pomoc a
trpělivost při vypracování mé ročníkové práce. O volejbal jsem se hodně zajímala už
od začátku. A teď jak jsem psala ročníkovou práci tak jsem se o něm naučila ještě
víc a dozvěděla jsem se o něm hodně dalších věcí. Myslím si že hodně lidí volejbal
bude bavit. Je to hodně zajímavý a zábavný sport.

Resumé
In conclusion, I would like to thank Mrs. Doležalová for her helpful help and patience
in preparing my year's work. I was very interested in volleyball from the beginning.
And now, as I have been writing the year's work, I have learned even more about it
and I have learned many other things about it. I think a lot of people will enjoy
volleyball. It's a very interesting and fun sport.
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