
Soubor otázek, 
které se vyskytují ve zkušebních testech z pravidel volejbalu na seminářích, 

které jsou pořádány KR ČVS 
 
 
„otázky jsou úmyslně uvedeny bez variantních odpovědí, aby jste kolegové rozhodčí byli nuceni o 
pravidlech a jejich uplatnění přemýšlet, a zároveň jste se tato pravidla naučili“ 
 
 
1) Kapitán ve hře podávajícího družstva se před zahájením rozehry ptá 2. rozhodčího na 

správné pořadí postupu vlastního družstva. Jak toto posoudí první rozhodčí? 
 
2) Kapitán podávajícího družstva má problém zjistit postavení hráčů přední řady přijímajícího 

družstva a žádá prvního rozhodčího o zkontrolování postavení hráčů přijímajícího družstva. 
 Jak zareaguje první rozhodčí? 
 
3) V průběhu 1. setu trenér družstva "A" žádá  o uskutečnění střídání hráče č.5 za hráče č.3. 

Zapisovatel v okamžiku kontroly oprávněnosti střídání zjistí, že hráč č.3 není uvedený v 
zápise. Ještě v průběhu tohoto přerušení se zjistí, že tento hráč je uveden v zápise, ale pod 
jiným číslem. Jak zareaguje první rozhodčí? 

 
4) První rozhodčí dal pokyn zapísknutím k uskutečnění podání. Následně, avšak dříve než udeří 

podávající hráč do míče, žádá kapitán  podávajícího družstva prvního rozhodčího o sdělení 
správného pořadí postupu.  

 Jak zareaguje první rozhodčí ? 
 
5) V průběhu utkání mezi rozehrami trenér družstva "B" vstoupil  současně s "liberem" do 

hřiště (významným způsobem) a dával mu pokyny ke hře (nedošlo ke zdržení hry). Jak 
zareaguje první rozhodčí? 
 

6) V okamžiku kdy podávající hráč se po pokynu prvního rozhodčího soustředil na podání hráč 
zadní řady vlastního družstva v pozici "6" stál oběmi chodidly v těsné blízkosti a za chodidly 
předního hráče v pozici "3" (ve správné pozici). V okamžiku kdy podávající hráč udeřil do 
míče se tento zadní hráč dotýkal dlaněmi hřiště jejichž poloha byla blíže ke střední čáře než 
chodidla hráče v pozici "3".  Jak zareagují rozhodčí: 

 
7) Ve třetím setu družstvo "A" jako přijímající družstvo vyhrálo rozehru na stav 5:5. Na podání 

by měl jít hráč č.4 avšak šel podávat hráč č.5 a při jeho podání družstvo získalo 3 body (stav 
8:5) Tuto skutečnost přehlédl zapisovatel a  druhého rozhodčího na to neupozornil. Po dalších 
dvou rozehrách získalo právo podávat znovu družstvo "A" (stav 9:7). Na podání šel hráč č.7, 
který dle zápisu o postavení měl následovat po hráči č.5. Po úderu podávajícím do míče 
oznámil zapisovatel chybu v pořadí postupu, neboť měl podle zápisu podávat hráč č.5, neboť 
předchozí chybu nikdo nezaznamenal. Jak rozhodne v daném okamžiku první rozhodčí? 

 
8) V okamžiku úderu do míče podávajícím, přední hráč-nahrávač v pozici "4" přijímajícího 

družstva stál jednou nohou částečně na střední čáře a částečně v hřišti soupeře. Jak 
rozhodnou rozhodčí. 
 

9) V průběhu oficiální rozcvičky došlo ke zranění hráče č.3 družstva "A", který byl uveden v 
zápise základního postavení družstva pro první set. Trenér družstva přišel k zapisovateli a 
požádal o opravu v zápisu  záznamu postavení. Jak zareaguje první rozhodčí? 

 
 
 



10) Trenér žádá o dvě  střídání  najednou řádným smluveným znamením. První rozhodčí dá 
pokyn k provedení těchto střídání. Při kontrole zapisovatelem tohoto střídání je zjištěno, že 
první střídání je v pořádku, ale druhé nelze provést, neboť střídající hráč již jednou střídal. 
Jak rozhodnou rozhodčí: 
 

11) Trenér družstva "A" po zvukovém znamení žádá oficiální signalizací střídání hráče. Druhý 
rozhodčí píská řádné přerušení hry a signalizuje důvod řádného přerušení hry. V tomto 
okamžiku střídající hráč přichází k trenérovi a hledají společně tabulku pro střídání. Co 
následuje ze strany rozhodčích. 

 
12) Družstvo "A" čerpá první oddechový čas. Po uplynutí stanoveného času je oběma družstvům 

dán pokyn   druhým rozhodčím ukončení oddechového času. Poté co se obě družstva vrátila 
zpět na svá hřiště  a první rozhodčí chce dát pokyn na podání, trenér družstva "A" žádá 
předepsaným způsobem o druhý oddechový čas. Jak zareagují rozhodčí: 
 

13) Družstvo "B" čerpá oddechový čas. Po ukončení stanovené doby, družstvo "A" si i přes 
upozornění prodlužuje již ukončený oddechový čas. Následně po opětovném upozornění 
prvním rozhodčím se družstvo "A" se vrátí zpět na hřiště k zahájení rozehry. V tomto 
okamžiku si první rozhodčí i volá kapitána ve hře a udělí družstvu trest za zdržování, neboť 
již bylo za zdržování napomínáno. V okamžiku, kdy chce první rozhodčí dát pokyn pro 
podání, trenér družstva "A" žádá smluveným znamením a zvukovým signálem o první 
oddechový čas. Jak rozhodnou rozhodčí. 
 

14) Družstvo "B" je v prvním setu napomínáno za zdržování. Ve druhém setu kapitán ve hře 
družstva "B" za stavu 5:5 žádá  o neoprávněné přerušení hry po zapískání prvním rozhodčím 
na podání ( družstvo "B" doposud v průběhu utkání nemělo neoprávněnou žádost). První 
rozhodčí žádost odmítne a v rozehře se pokračuje aniž dojde ke zdržení hry a rozehru vyhraje 
družstvo "B" . Jak bude dále po skončení této rozehry postupovat první rozhodčí? 
 

15) Družstvo "A" se dopustí v prvním setu neoprávněné žádosti. Ve druhém setu se dopustí 
zdržování hry. Ve třetím setu   opakovaně uskuteční neoprávněnou žádost (druhou). Jak 
rozhodne rozhodčí?      

 
16) Kdo ze sboru rozhodčích  má právo odmítnout řádná přerušení hry: 
 
17) Co jsou řádná přerušení hry 
 
18) Co je chyba při podání 
 
19) Co je chyba v postavení 
 
20) Družstvo "A" se ve druhém setu za stavu 4:8 (z pozice "A") dopustilo chyby v pořadí postupu 

a při tomto špatném pořadí postupu skórovalo 5 bodů (stav 9:8) a prohrálo rozehru (9:9). V 
tomto okamžiku zapisovatel si tuto chybu uvědomil a upozornil na toto druhého rozhodčího. 
Jak rozhodne první rozhodčí. 

 
21) Kdy je míč mimo hru ? 
 
22) Může se jeden hráč dopustit následných doteků (odbít míč dvakrát po sobě) 
 
23) Může hráč zahrát míč s dopomocí ? 
 
 
 



24) Ve druhém setu se v průběhu rozehry výrazně zranil hráč č. 9 družstva "B", který byl již 
jednou střídán . Rozhodčí z důvodu zranění rozehru anuloval. Trenér družstva "B", 
poněvadž potřeboval zachovat na hřišti hráče č.5 (místo zraněného hráče č.9), který v tomto 
okamžiku byl na hřišti jako střídající hráč, tak žádá rozhodčího nejdříve o řádné střídání, kdy 
se tento střídající hráč č.5 vrátil zpět mezi náhradníky a po-té žádá o výjimečné střídání 
zraněného hráče  vystřídat hráčem č.5. Jak rozhodne první rozhodčí ? 

 
25) Rozhodčí  přerušil rozehru v důsledku, že podavač vhodil rezervní míč do hřiště. Rozehru 

anuloval. V tomto okamžiku trenér družstva "A" žádá o oddechový čas. Jak rozhodne první 
rozhodčí? 

 
26) Míč, který je hrán do pole soupeře musí přeletět síť: 
 ….definice pravidla… 
 
27) Po tvrdém podání družstva "B" letí míč od přijímajícího hráče družstva "A" zcela mimo 

zónu přeletu do volné zóny družstva "B". Nahrávač družstva "A" ve snaze zahrát tento míč 
zpět do svého hřiště udeří míč tak, že letí k síti nad hřištěm družstva "B" a hráč družstva "B" 
tento míč chytí. Jak rozhodne první rozhodčí? 

 
28)  Blok družstva "B" provede blok tak, že míč letí od bloku do volné zóny vedle postranní čáry 

do pole družstva "A". Hráč družstva "B" ve snaze udržet míč ve hře proběhne do volné zóny 
pod sítí bez proniknutí do pole soupeře a snaží zahrát tento míč zpět do svého pole. V tomto 
okamžiku mu takto zahrát míč zpět úmyslně zabrání hráč družstva "A" a míč dopadne mimo 
na stranu "A". Jak rozhodne první rozhodčí? 

 
29) Po tvrdě vedeném útoku družstva "A" do bloku soupeře se míč opět odrazil zpět do pole 

družstva "A", kde se hráč snažil tento míč zahrát. Bohužel poněvadž se jednalo o nečekaný 
odraz míče, tak mu tento míč proletěl skrze prstů obou ruk a odrazil se od jeho hrudi. Míč 
nebyl timto hráčem chycen ani hozen. Jak rozhodne první rozhodčí? 

 
30) Po příjmu podání družstvem "B" letí míč mimo volnou zónu mezi diváky. Nahrávač ve snaze 

zahrát tento míč zpět do svého pole se odrazí ze své hráčské lavičky a ve výskoku mimo 
volnou zónu zahraje míč zpět do pole soupeře. Jak rozhodne první rozhodčí? 

 
31) Po tvrdém útoku družstva "A" je míč odražen hráčem družstva "B" směrem ke stolku 

zapisovatele. Nahrávač družstva se snaží tento míč zahrát. Dříve než se mu podaří tento míč 
zahrát, tak se míč náhodně dotkne druhého rozhodčího. Co bude následovat? 

 
32) Po špatném příjmu podání družstvem "B" letí míč mezi diváky. Nahrávač družstva "B" běží 

zahrát tento míč zpět. Těsně před odehráním tohoto míče zpoza volné zóny  jeden z diváků 
míč úmyslně chytí. Trenér družstva "B" protestuje a žádá opakování rozehry. Jak rozhodne 
první rozhodčí? 

 
33) Po špatně zahraném příjmu podání družstvem "A" letí míč částečně mimo prostor přeletu na 

straně druhého rozhodčího do volné zóny družstva "B". Nahrávač družstva "A" ve snaze 
zahrát tento míč při probíhání pod sítí se dotkne upínacích provazů čímž jemně rozvlní síť a 
vzápětí míč odehraje zpět do svého pole tak, že míč letí nad anténkou. Jak rozhodnou 
rozhodčí? 

 
34) Po špatně zahrané obraně (družstvem "B") po tvrdém útoku ze strany družstva "A" letí míč 

zcela mimo prostor přeletu až za lavičku družstva "A". Nahrávač družstva "B" proběhne pod 
sítí a snaží se zahrát míč zpoza lavičky družstva "A" zpět do svého pole. V okamžiku kdy 
tento míč zahraje, jeden z hráčů soupeře sedících na lavičce tento míč chytne. Jak rozhodne 
první rozhodčí. 



35) Hráčům je dovoleno zahrát míč, který přešel na stranu soupeře zcela nebo částečně mimo 
prostor přeletu   v rámci třech odbití družstva pouze: 

 
36)  Zahrát míč zpět, který přeletěl do volné zóny soupeře, lze pouze: 
 …..za jakých podmínek…. 
 
37) Míč po příjmu podání letí do volné zóny soupeře tak, že proletí prostorem mezi horním 

lankem sítě a upínacími provazy  aniž by se nějakým způsobem sítě, lanka a provazů dotkl. 
 Nahrávač proběhne pod sítí a zahraje míč předepsaným způsobem zpět do svého pole. Jak 

rozhodne rozhodčí? 
 
38) Družstvo "A" uskutečnilo skákané tvrdé útočné podání tak, že míč vletěl do sítě těsně pod 

horní páskou a protrhl ji. Kdyby nedošlo k protržení míč by nepřešel do pole soupeře. Jak 
rozhodne první rozhodčí? 

 
39) Smečař družstva "B"ve druhém sledu tvrdě zaútočil a míč narazil přímo do anténky, která se 

v důsledku tohoto úderu utrhla. Jak zareagují rozhodčí? 
 
40) Smečující hráč zadní řady po uskutečněném útoku a po dopadu na zem setrvačností narazil 

do upínacích provazů sítě čímž tyto provazy uvolnil. Jak rozhodne druhý rozhodčí. 
 
41) Hráč zadní řady družstva "B" zahraje tvrdý smeč v přední zóně zcela nad horním okrajem 

sítě (poloha míče byla výše než je horní okraj sítě). Tato tvrdá smeč však letí do sítě a následně 
"mimo" na vlastní straně hrací plochy. Současně (dříve než míč dopadne na zem) je blok 
soupeře ("A") v síti. Který z rozhodčích píská a proč? 

 
42) Hráč družstva "A" po bloku neudržel rovnováhu a byl donucen se opřít o koleno, aby 

neupadl. V okamžiku, kdy se tímto kolenem dotkl povrchu hřiště, tak se tímto kolenem dotkl i 
střední čáry aniž by zakryl  polovinu její šíře. Jak rozhodne druhý rozhodčí? 

 
43) Hráčka po neúspěšném bloku se otáčela v těsné blízkosti sítě na své spoluhráčky a svým 

copem se dotkla sítě. Co nastane ? 
 
44) Hráč zadní řady družstva "B" provede útočný úder předepsaným způsobem, ale míč letí do 

pole soupeře vnějším prostorem přeletu.  Blokující hráč družstva "A" se reflexivně snaží tento 
míč zablokovat a uskuteční blok v prostoru soupeře z vnější strany anténky. Po tomto bloku 
míč letí do hřiště družstva "B". Jak rozhodne rozhodčí? 

 
45) Hráč se po odbití míče dotkne upínacích provazů, kterými je síť upevněná k síti. Rozhodčí: 
 ….jak budou reagovat…. 
 
46) Nahrávač družstva "A" je zadním hráčem. Po příjmu podání družstvem "A" letí míč nad sítí 

do pole soupeře. Nahrávač ve výskoku odehraje tento míč vrchním odbitím prsty tak, že v 
okamžiku nahrávky je jednou rukou v prostoru soupeře, ale míč se nacházel nad horním 
okrajem sítě. Takto zahraný míč letí přes celou šířku hřiště podél sítě výše než je horní okraj 
sítě a zcela v hracím prostoru družstva "A" k útočícímu hráči. Dříve než mohl tuto nahrávku 
zahrát útočící hráč družstva "A" jako útočný úder, tak blok družstva "B" tuto nahrávku 
zablokoval do    hřiště družstva "A". Co na to rozhodčí? 

 
47) Družstvo "B" pokazí příjem podání a míč směřuje do pole soupeře středem prostoru přeletu. 

Střední blokař ve snaze tento útočný úder zablokovat provede blok tak, že míč po bloku jde 
do pásky   na straně družstva "A" a od pásky se odrazí zpět. Ve snaze odčinit svůj chybně 
zahraný blok, tento hráč  zahraje po bloku  podruhé a přímo do pole soupeře. Rozhodčí: 

 …..jak budou reagovat…. 



48) Co je to dokončený blok: 
 
49) Útočný úder je: 
 
50) Nahrávač družstva "A" je hráčem zadní řady. Družstvo "A" chybně zpracovalo tvrdý útok ze 

strany družstva "B" a míč letí do pole družstva "B". Nahrávač družstva "A", který chtěl 
tento míč zahrát,  míč nestihl a pouze obranně zvedl své ruce nad hlavu v těsné blízkosti sítě, 
aby případně přibrzdil útočný úder nebo blok ze strany družstva "B" V okamžiku kdy se míč 
po zahraném útočném úderu ze strany družstva "B" dotkl rukou nahrávače, byl již  částečně 
pod horním okrajem sítě . Následně tento míč po odrazu od rukou nahrávače dopadl do hřiště 
družstva "B". Rozhodčí: 

 
51) Blokující hráč družstva „B“ zablokoval útočný úder v prostoru soupeře. Míč se od bloku 

odrazil do vzduchu v prostoru družstva „A“ a tento míč následně jeden z předchozích 
blokujících hráčů družstva „B“ odbil a míč dopadl do hřiště družstva „A“. Rozhodčí: 

 
52) Družstvo „A“ uskutečnilo nepřesný příjem podání družstva „B“ a míč letěl směrem do pole 

družstva „B“. Nahrávač družstva „A“, avšak v okamžiku, kdy míč byl ještě v prostoru 
družstva „A“, ale výše než je horní okraj sítě, chtěl zahrát tento míč jako útočný úder.  
V tomto úderu mu však zabránil blok družstva „B“, který byl u tohoto míče dříve a  tento míč 
zablokoval do pole družstva „A“. Rozhodčí: 

 
53) V průběhu jedné rozehry hráč družstva „A“ poslal míč přes síť do pole družstva „B“ V tomto 

okamžiku zadní hráč družstva „B“ vyskočil a snažil se tento míč zablokovat  výše než byl 
horní okraj sítě. Hráč družstva „A“, který byl u sítě ve snaze mu v tomto zabránit, odbil tento 
míč v prostoru soupeře oběma rukama jako akce bloku. Oba hráči se dotkli míče současně. 
Rozhodčí: 

 ….jak budou reagovat… 
 
54) Kdy je dokončen útočný úder? 
 
55) Míč po příjmu podání letí mezi diváky na své straně hřiště. Nahrávač tento míč doběhne a 

zahraje ho zpět tak, že míč přeletí nad sítí do pole soupeře. Rozhodčí: 
 ….jak budou reagovat…. 
 
56) Hráč zadní řady může uskutečnit útočný úder v jakékoliv výšce za předpokladu, že: 
 
57) Hráč nesmí zahrát útočný úder proti soupeřovu podání: 
 ……jak a kdy …. 
 
58) Blokovat v prostoru soupeře je: 
 
59) Dotek sítě: 

……ve vztahu na definici pravidla…..  
 
60) Proniknout do prostoru soupeře pod sítí: 

 
61) Trenér, žádá o tři střídání najednou, poté co je žádosti vyhověno, uskuteční pouze dvě a třetí 

již nechce provést. Rozhodčí: 
 …..co na to…. 
 
62) Trenér žádá o dvě střídání najednou, ale v okamžiku žádosti je připraven blízko zóny pro 

střídání pouze jeden hráč a druhý hráč právě opustil rozcvičovací zónu. Rozhodčí: 
 …..jejich reakce…. 



63) Trenér žádá o střídání hráčů, ale bez indikace počtu. Po vystřídání jednoho hráče chce 
provést ještě druhé střídání, Rozhodčí: 

 …..povolí, nepovolí, sankce? 
 
64) Ve třetím setu si trenér vyžádal střídání hráče. Tento hráč nebyl připraven, tak bylo toto 

střídání odmítnuto a družstvo bylo sankcionováno za zdržování. Ihned po zapsání sankce do 
zápisu trenér žádá opět o střídání hráče. Rozhodčí: 

 …..povolí, nepovolí, bez nebo se sankcí… 
 
65) Trenér si vyžádal střídání hráče, ale hráč měl špatné číslo na střídání, jakmile to trenér zjistil, 

tak mu ho rychle vyměnil. Rozhodčí: 
 …..jak zareagují…. 
 
66) Střídání hráčů lze žádat: 
 ……kdy ….. 
 
67) Žádost o střídání hráčů se provádí: 
 ……jak….. 
 
68) Jestliže dojde ke zranění hráče, který nemůže dále hrát (družstvo má celkem 8 hráčů): 
 …..co bude následovat….. 
 
69) Jestliže dojde po zranění k výjimečnému střídání, jak ho lze provést: 

 
70) Jestli se v utkání  vyskytne jedno nebo více přerušení a : 
 ……definice pravidla ….. 
 
71) Přestávky mezi sety jsou: 
 
72) Jak dlouho trvá oficiální rozcvičení u sítě, jestliže neměla družstva k dispozici jiné hřiště ? 
 
73) Kdy proběhne nejpozději losování před utkáním (dle ustanovení pravidel)? 
 
74) Za stavu 5:5 ve druhém setu  si libero družstva „A“ poté co první rozhodčí dal pokyn na 

podání uvědomil, že je již ve špatném postavení a rychle se vyměnil za hráče, kterého předtím 
nahradil. Toto se vše událo dříve než došlo k úderu do míče pro podání. Tuto pozdní výměnu 
družstvo „A“ uskutečnilo již podruhé. Rozhodčí: 

 ….jak rozhodnou… 
 
75) Hráč libero uskutečnil výměnu za hráče v pozici 1 přijímajícího družstva. Na hřišti se však 

postavil do pozice 6. Poté co první rozhodčí dal pokyn k zahájení rozehry si špatné postavení 
libero uvědomil a rychle se přesunul do správného postavení. Rozhodčí: 

 ….jak rozhodnou… 
 
76) Trenér družstva v průběhu mezi rozehrami poslal hráče libera za hráče č.5. Poté si uvědomil, 

že udělal hloupost a vrátil výměnu zpět a libera opět vyměnil za jiného ráče č. 7. Rozhodčí: 
 ….jak budou reagovat…. 
 
77) Libero družstva „A“ stál na útočné čáře a poslal míč vrchním odbitím prsty svému 

spoluhráči, který následně zahrál útočný úder do pole soupeře v okamžiku, kdy byl míč již 
částečně nad horním okrajem sítě. Následně tento míč dopadl do hřiště soupeře. Rozhodčí: 

 ….jak rozhodnou… 
 



78) Libero zahraje do pole soupeře útočný úder zpoza útočné čáry, v okamžiku úderu do míče se 
míč nacházel zcela nad horním okrajem sítě. V okamžiku, kdy se míč dotkne bloku soupeře je 
blokující hráč v síti. Rozhodčí: 

 …..jak bude reagovat… 
 
79) Libero zahraje v přední zóně vrchním odbitím prsty a míč následně přeletí do pole soupeře, 

kde dopadne do hřiště. Rozhodčí: 
 …..jak rozhodne…. 
  
80) Po ukončení rozehry družstvo, které zvítězilo jde podávat a provede pořadí postupu a libero 

se dostane do pozice č.4 a zapomene se vyměnit. Rozhodčí: 
 …..jak bude reagovat…. 
 
81) Za stavu 15:8 (na sety 2:0 z pozice družstva „A“) byl vyloučen hráč č. 5 družstva „B“, který 

seděl na lavičce protože byl vyměněn liberem. Ve hře se pokračovalo a za stavu 17:10 (z pozice 
„A“) libero přešel do pozice „4“ a v tomto momentě trenér družstva „B“ žádá o střídání za 
hráče č.5, který byl vyloučen za stavu 15:8 (z pozice „A“). Rozhodčí: 
……jak rozhodnou…. 

 
82) Hráč po skončení rozehry kopl vzteky do míče, ale míč pouze vletěl v zadní části hřiště do 

ochranných sítí aniž by kohokoliv ohrozil. Rozhodčí: 
 …..jak bude reagovat….. 
 
83) Hráč družstva „A“ se mezi prvním a druhým setem choval hrubě ke druhému rozhodčímu. 

První rozhodčí mu před zahájením setu udělil žlutou kartu. Podle losování má podávat 
družstvo „A“. Co bude následovat? 

 
84) Ve druhém setu byl hráč družstva „B“ vyloučen za urážlivé chování. V tom samém setu přišel 

k prvnímu rozhodčímu protestovat neoprávněný člen družstva. Rozhodčí: 
 ….jak rozhodne… 
 
85) V průběhu utkání je diskvalifikován trenér družstva. Jeho funkci přebírá: 
 
86) Za druhé hrubé chování toho samého člena družstva, ale v rozdílných setech je: 
 
87) Za udělenou ŽK  je: 
 
88) ČK dána za zdržování znamená: 
 
89) Trestem za zdržování: 
 
90) Sankce za zdržování: 
 
91) Podávající hráč při vysokém nadhozu pro podání se jemně dotkne míčem  stropní konstrukce 

přičemž to nemělo vliv na změnu směru letu míče, a proto zahraje podání bez větších 
problémů. První rozhodčí si toho nevšiml, ale druhý rozhodčí ano.  

 ….jak bude druhý rozhodčí reagovat…. 
 
92) Rozhodnutí prvního rozhodčího jsou: 
 
93) Druhý rozhodčí chybu v útoku zadního hráče: 
 ….jak reaguje….. 
 
94) Kdo řídí práci sběračů míčů a utěračů v průběhu utkání: 



95) Kdo povoluje výjimečné střídání a tříminutový čas na zotavenou v případě zranění hráče? 
 
96) Kdo kontroluje stav míčů před utkáním a kdo v průběhu utkání? 
 
97) O chybách v pronikání pod sítí rozhoduje? 
 
98) Kdo rozhoduje o chybách v útočných úderech libera  o útočných úderech nad sítí a v prostoru 

soupeře: 
 
99) Druhý rozhodčí signalizuje prvnímu rozhodčímu, že družstvo „A“ hrálo „čtyřikrát“, první 

rozhodčí: 
 …..jak má zareagovat…. 
 
100) Práci zapisovatele v průběhu utkání řídí: 
 
101) Rozhodčí napomenul kapitána za zdržování a protože toto napomenutí nenašel po zápase 

poznamenáno v zápise, zapisovatele opravil a zápis provedl v kolonce N. Je to správně? 
 
102) Trenér odevzdal před začátkem utkání postavení. pak se při rozcvičce zranil hráč základní 

sestavy č. 6 a do hřiště místo něho nastoupil č. 7. Rozhodčí toto zaregistrovali až za stavu 3:0 
pro chybující družstvo. Za jakého stavu bude hra pokračovat? 

 
103) „B“ vyhrálo rozehru 24:25. Pak zapisovatel oznámil, že v „B“ je na hřišti hráč, který tam 

nemá být. Rozhodčí uvedli „B“ do správného postavení a hra bude pokračovat za stavu: 
 
104) Po servisu družstva „A“ míč uvolnil nárazem anténku po nárazu do ní a došlo k poškození 

sítě. Rozhodčí odpískal: 
 
105) V pozici míče nad sítí došlo k současnému úderu nahrávajícího předního nahrávače a blokaře 

soupeře. Rozhodčí nechal hru pokračovat. Je to správně? 
 
106) Trenér žádá o 7. střídání a je odmítnut bez sankce. V témže okamžiku žádá o 2. oddech, což 

rozhodčí povolil. Je to správně? 
 
107) Hráč střídá kapitána ve hře. Kdo musí určit hráče, který bude plnit funkci kapitána ve hře? 
 
108) Trenér koučuje družstvo vstoje za svojí lavičkou. Rozhodčí tento způsob: 
 
109) Asistent trenéra vstal z lavičky a šel oznámit hráčům do prostoru pro rozcvičení, kdo bude 

střídat. Rozhodčí mu to: 
 
110) Dle "Pravidel" míč letící částečně mimo prostor přeletu není chybou, protože může být hrán. 

Platí to pro všechna odbití? 
 

111) Kdo píská nepovolený útok zadního hráče? 
 
112) Který rozhodčí uděluje 3 minuty na zotavení? 
 
113) V prvním utkání tzv. dvojutkání rozhodčí vyloučil hráče za urážlivé chování. Ve druhém 

utkání zapsalo družstvo téhož hráče do zápisu a nechalo ho hrát, což rozhodčí povolili. 
Rozhodli správně? 

 
114) V 1. setu za stavu 6:6 došlo k výpadku el. proudu a utkání bylo 90 minut přerušeno. Po opravě 

se začalo hrát za stavu: 



115) Hráč v poli odehrál míč, který směřuje na tribunu mezi diváky. Spoluhráč vyběhl na schody 
hlediště a odtud odbil míč do vlastního pole. Rozhodčí toto posoudil jako chybu. Je to 
správně? 

 
116) Hráč přijímá podání vrchním odbitím. Rozhodčí posoudili, že při příjmu došlo k chybě 

"chycení". Může takto posoudit první míč? 
 
117) Hráč provedl třetí odbití tzv. do pásky a následně opět odbil míč. Rozhodčí zapískal chybu a 

signalizuje "čtyři" odbití. Je to správně? 
 
118) Míč je zcela v prostoru "A" a pod horním okrajem sítě. Hráč "A" prsty odbíjí třetí míč a 

současně hráči "B" uskuteční blok. Rozhodčí nechal pokračovat ve hře. Je to správně? 
 
119) Kdo píská přelet míče pod sítí? 
 
120) Výměna libera se opakovaně uskutečnila po zapískání rozhodčího na podání. Rozhodčí: 
 
121) Míč je mimo hru. Hráč č. 5, který byl vyměněn liberem se vrací do hry, následně je vystřídán 

č. 6 a č. 6 je vyměněno liberem. Je to správně? 
 
122) Druhý rozhodčí zapískal síť. Své rozhodnutí signalizuje v pořadí: 
 
123) Útok "A" je dokončen v pozici míče zcela nad sítí současně s blokem "B". Míč se dotkne 

anténky. Rozhodčí píská: 
 
124) Kapitán požádal o střídání těsně po zapískání prvního rozhodčího na podání. Druhý rozhodčí 

na tuto žádost reagoval a zapískal. První rozhodčí: 
 
125) Smí první rozhodčí odpískat chybu v postavení přijímajícího družstva? 
 
126) Za útočný úder se považují: 
 
127) Družstvo nastoupilo po čekací době na základní čáru v počtu 5 hráčů. Družstvo je: 
 
128) Po předchozí ŽK se stejný hráč zachoval hrubě a byl vyloučen. Musí rozhodčí o tomto provést 

zápis do poznámek? 
 

129) Blokař zablokoval míč do nohou spoluhráče č. 8 v momentu, kdy tento spoluhráč byl ještě ve 
výskoku. Blok je: 

 
130) Kdo píská nepovolený útok po nahrávce libera vrchem prsty v přední zóně? 
 
131) Je výjimečné střídání započítáno do řádného počtu 6 střídání? 
 
132) V případě postupného rozcvičení u sítě zahajuje první: 
 
133) Chyba "clona" se píská v okamžiku: 
 
134) Diskvalifikovaný hráč musí opustit kontrolovaný prostor. Patří do něho i hlediště? 
 
135) Napomenutí za mírně nevhodné chování lze u jednoho družstva uplatnit v průběhu utkání: 

 
136) Druhý rozhodčí oznámil trenérovi a prvnímu rozhodčímu vyčerpání prvního oddechového 

času. Je to správně? 



137) Hráč "A" provedl servis. Míč byl páskou nadražen zcela nad horní okraj sítě a v její těsné 
blízkosti. V této pozici míče byl zahrán předním nahrávačem "B" zpět do pole "A", rozhodčí 
rozehru nepřerušil, jak rozhodl? 

 
138) Libero se zranil. Smí funkci libera převzít kapitán? 
 
139) U blokujícího hráče se vyskytly v průběhu bloku následné dotyky v horní části trupu a potom 

hráč odehrál míč dlaní, což rozhodčí posoudil jako druhý útok družstva a odpískal "hráno 
dvakrát". Je to správně? 

 
140) Před začátkem setů kontroluje druhý rozhodčí postavení hráčů dle záznamu postavení. 

Odpovídá za to, že skutečné postavení hráčů na hřišti v tomto momentu odpovídá postavení, 
uvedenému na záznamu? 

 
141) Kdo zodpovídá za správnost bodového stavu na ukazateli? 
 
142) Trenér slovně požádal o střídání , ale ihned si vše rozmyslel a žádost odvolal. Jak rozhodnou 

rozhodčí? 
 
143) Družstvo přijelo se 6 hráči. 5 mělo registrační průkaz, zbývající pouze pas. Rozhodčí utkání: 
 
144) Za start libera se považuje: 
         …..kterým aktem…..         
 
145) Utkání mělo začít v 18:00. Družstvo "B" se dostavilo v 18:05. Rozhodčí povolil "B" rozcvičení 

do 18:15 a pak utkání zahájil. Je to správně: 
 
146) Družstva jsou povinna předložit řádně vyplněný zápis: 
         .....kdy…. 
 
147) Může nastoupit za družstvo juniorek kadetka, která není uvedena na soupisce juniorek, ale 

pouze na soupisce kadetek, která je však rozhodčím k dispozici? 
 
148) Rozhodčí připustil ke hře hráčku, která nebyla na soupisce, ale byla již potvrzena na jiné, 

která byla na "cestě" mezi STK a družstvem. Rovněž připustil ke hře hráčku soupeře, která 
měla na soupisce přepsáno jedno číslo z rodného čísla. V obou případech šlo o administrativní 
chyby. Je to správně? 

 
149) Trenér vystupuje ve funkci kapitána v soutěžích: 


