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METODICKÝ POKYN 
 

ke změně pravidla 
15.5 Střídání hráčů a 15.10 Postup při střídání 

 
 

S účinností od 1.7.2009 vstoupily v soutěžích Českého volejbalového svazu v platnost 
změny Mezinárodních pravidel volejbalu. Jednou z nich je změna pravidla 15.10 Postup 
při střídání, které obsahují následující zásady:  

• ruší se povinnost žádat o střídání smluveným znamením oprávněnou osobou 
(trenérem nebo v případě absence trenéra kapitánem ve hře) a užití zvukového 
znamení (u soutěží EX-M, EX-Z),  

• žádost o střídání je uskutečněna vstupem hráče(ů) do zóny střídání; 
 pro soutěže EX-M, EX-Z a 1-M, 1-Z musí hráč(i), kteří vstoupí do zóny střídání, 

držet tabulku pro střídání s číslem střídaného hráče. U ostatních soutěží je žá-
dost uskutečněna tím, že hráč(i) vstoupí do zóny střídání se zvednutou rukou tak, 
aby bylo dáno jednoznačně, že se jedná o střídání. Pro ohlášení, který hráč bude 
střídán, je nutné, aby informace proběhla slovním projevem, tj. tak, aby bylo 
možné střídání řádně zaznamenat do zápisu o utkání (jakékoliv užití jiného způ-
sobu označení čísla střídaného hráče není pro nepřehlednost možné). 
V případech, že družstva budou mít připraveny tabulky pro střídání, lze je pro tyto 
účely použít. Tento způsob střídání bude uplatněn i v utkání, kde je pouze jeden 
rozhodčí, 

• v okamžiku, kdy hráč(i) vstoupí do zóny střídání v souladu s výše uvedenými po-
kyny, musí zapisovatel zvukovým znamením (buď bzučákem nebo pomocí píš-
ťalky) zahájit proces střídání a následně provede kontrolu oprávněnosti střídání. 
Druhý rozhodčí poté dá pokyn k vystřídání hráčů u postranní čáry v zóně střídá-
ní. V případě, že je utkání řízeno pouze jedním rozhodčím, tak tento pokyn pro-
vede první rozhodčí, 

• v případě, že zapisovatel zjistí neoprávněnost žádosti o střídání, musí okamžitě 
po provedení prvního zvukového znamení provést druhé následné zvukové zna-
mení, kterým sdělí rozhodčím, že žádost o střídání je neoprávněná, 

• v případech, když zapisovatel opomene zvukovým znamením (bzučákem, píšťal-
kou) potvrdit a ohlásit žádost o střídání, tak to za něj zapískáním učiní druhý 
(první) rozhodčí, 

• v případě střídání dvou a více hráčů (tzv. vícenásobné) se postupuje obdobně, tj. 
dva a více hráčů současně vstoupí do zóny střídání (aby bylo jednoznačné, že se 
jedná o vícenásobné střídání), kde každé střídaní hráčů bude provedeno postup-
ně jedno po druhém na pokyn druhého (prvního) rozhodčího.  

 
Tato změna pravidla o způsobu a postupu při střídání přináší pro všechny účastníky 
utkání významné zjednodušení a zrychlení celého procesu st řídání. 
 
Jakékoliv neoprávněné střídání, které není v souladu s výše uvedenými pokyny a pravi-
dly, musí být odmítnuto a sankciováno za zdržování. 
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Samozřejmě je nutné upozornit na skutečnost, že nelze zamítnout žádost o střídání 
v případě, když trenér nadbytečně užije smluveného znamení a případně spustí i zvu-
kové znamení v okamžiku, kdy hráč je připraven v zóně střídání, respektive do ní vstu-
puje.  
 
Další ustanovení o střídání zůstávají nezměněna, tzn., že střídání lze uskutečnit pouze 
v okamžiku, kdy je přerušena hra, tj. doba mezi jednou dokončenou rozehrou a před 
zapískáním pro podání. Střídání hráče(ů) lze provést v rámci jedné žádosti pouze jed-
nou v průběhu jednoho řádného přerušení hry. Je dovoleno střídat v rámci jedné žá-
dosti i několik hráčů najednou. 
 
KR ČVS dále doporučuje všem družstvům dodržování následujících zásad při procesu 
střídání: 

• střídající hráč(i) musí vždy vstoupit do zóny střídání, a to pouze v době, kdy je 
hra řádně přerušena, tzn. překročit pomyslnou linii prodloužení útočné čáry. Ne-
stačí se zastavit v blízkosti zóny střídání a čekat na povolení střídání! 

• hráč musí být připraven ke střídání, tj. musí být upraven (tričko v trenýrkách), 
• v případě střídání dvou a více hráčů MUSÍ VŠICHNI HRÁČI VSTOUPIT SOU-

ČASNĚ DO ZÓNY STŘÍDÁNÍ, avšak následně pak dle pokynu rozhodčího se 
střídání provádí postupně, a to tak, že ostatní hráči čekají na pokyn roz-
hodčího zahájit druhé a další střídání v rámci jedné žádosti,  

• žádat o střídání vždy včas a ne těsně či v okamžiku, kdy první rozhodčí dá-
vá pokyn pro podání, neboť smyslem nového způsobu střídání je zrychlit 
tento proces a omezit zbytečné zdržování hry.   

 
Pro upřesnění tohoto pravidla KR ČVS uvádí některé z neoprávněných žádostí o stří-
dání: 

• hráč vstoupí do zóny střídání řádně a s tabulkou nebo s oznámením čísla hráče, 
kterého bude střídat, poté si trenér uvědomí svou chybu a požaduje výměnu ta-
bulky, respektive oznámení jiného čísla hráče – v tomto případě je střídání od-
mítnuto a družstvo je sankciováno za zdržování, 

• při vícenásobném střídání hráčů vstoupí do zóny střídání první hráč s tabulkou, 
respektive s oznámením čísla hráče, kterého bude střídat a druhý hráč se na-
chází před lavičkou a čeká na informaci trenéra a následně vstupuje do zóny 
střídání – v tomto případě bude povoleno pouze jedno střídání (to první) a druhé 
bude odmítnuto jako neoprávněná žádost, neboť nedošlo ke zdržení hry. 

 
 
 
 
 
 Pavel  Z e m a n, v.r. Vladimír  T a b a r a 
 předseda KR ČVS sekretář KR ČVS 


