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Nejdůležitější body při práci s VCH 
H R A C Í  P R O T O K O L 

Pro republikové mistrovské a nemistrovské soutěže 
KR ČVS vydává metodický pokyn „Hrací protokol pro republikové mistrovské a nemistrovské soutěže“ pro zajištění jednotného postupu 
v utkáních řízenými orgány ČVS. Tento metodický pokyn je závazný pro všechny oddíly, hráče, rozhodčí, trenéry a ostatní funkcionáře, 
kteří se zúčastňují republikových soutěží. Pro krajské a okresní soutěže je pouze doporučující. 
A) Pro soutěže EX-M, EX-Z (v případě přítomnosti hlasatele i pro soutěže 1-M, 1-Z, EX-U) a pro semifinále a finále Českého 
poháru - M, Z 
1. Před 1. setem (začátkem hry): 
a) xx:00 až 16:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - neoficiální rozcvičení. 
- 60 minut před utkáním by měli  rozhodčí vcházet do haly. Z mého pohledu je to tak lepší, pořadatelé a týmy Vás vidí a nedochází tak ke 
zbytečné nervozitě jestli se rozhodčím něco nestalo nebo v horším případě k řečem o nedochvilnosti a neprofesionalitě ze strany 
rozhodcovského sboru.  Na šatně je 15 minut pro relax, převlečení a uvedení se do pohody před samotným utkáním. Né vždy pískáme s 
kolegou, kterého známe a tady je prostor pro uvolnění mysli a pokec

- 45 minut před utkáním by sbor rozhodčích s delegátem měli vcházet na hřiště, letmo zkontrolovat jestli jsou přípravy na utkání v plném 
běhu. ( jestli je natažená síť, jestli je tam zapisovatel, hlavní pořadatel atd.) Při vstupu na hřiště se sbor rozhodčích přivítá  s trenéry obou 
týmů podáním rukou a při té příležitosti se zeptá 1R jestli nahlásili trenéři nebo jejich asistenti hráče do el.zápisu v případě, že ne, tak je 
o to ve vší slušnosti požádají, aby tak učinili, protože také potřebujeme čas na kontrolu. 



- 40 minut před utkáním se zpravidla týmy protahují na ploše, tak 1R a 2 R jdou zkontrolovat síť, 
jestli je správně natažená, výška, umístění antének, že nechybí pásky k anténkám a 1R si 
zkontroluje empire a dá si karty na sloupek.

- 35 - 25 minut před utkáním kontrola soupisek za přítomnosti 1R,2R a delegáta
- 25 minut před utkáním kontrola jestli jsou všechny náležitosti ohledně utkání připraveny ( hrací 
míče, praporky pro lajnové rozhodčí, náhradní síť, náhradní notebook, nabité tablety, flash, 
papírový zápis, tlakový měřák na míče, měrka na síť) Osobně si jako 1R v tomto čase kontroluji 
tlak míčů

- 20 minut před utkáním před delegátem a u stolku zapisovatelů je provedeno poučení utěračů a 
podavačů
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Družstva: Mohou se rozcvičovat bez míčů i s míči uvnitř hrací plochy, ale nesmí zahájit rozcvičení u sítě. 
b) 16:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - kontrola hřiště. 
Rozhodčí: První a druhý rozhodčí kontrolují výšku a natažení sítě a správné umístění postranních pásek a 
antének. Kontrola oficiální
Družstva: Po losování se kapitáni a trenéři podepisují do zápisu o utkání (v souladu se SŘ).Dle Ivana IRA 
(STK) se nepodepisují. V případě, že družstvo bude hrát s liberem(y), zapíše trenér, před podpisem, hráče 
libera do příslušné kolonky nebo jej označí v zápise o utkání. 
c) 15:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - losování (začátek utkání). 
Rozhodčí: První i druhý rozhodčí přichází do prostoru před stolek zapisovatele. První rozhodčí provádí 
losování tak, že oba rozhodčí stojí čelem ke stolku zapisovatele, a o jeho výsledku informuje zapisovatele. 
Zajistí předání tabletů (nemusí být 1,2R) moje zkušenost jako 2R předám tablet a sdělím jestli má příjem nebo 
servis. Tím si otvírám jednoduše cestu k tomu, aby napsali postavení opravdu 12 minut před utkáním
Družstva: Kapitáni obou družstev jdou do prostoru před stolek zapisovatele a uskutečňují losování. 
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Na základě výsledku losování jdou všichni členové družstva ke svým lavičkám. 
d) 14:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - oficiální rozcvičení u sítě. 
Rozhodčí: První rozhodčí zapískáním dává pokyn k zahájení oficiálního rozcvičení u sítě (5 minut pro každé družstvo 
samostatně nebo 10 minut pro obě družstva společně) a dohlíží na rozcvičení. 

V průběhu oficiálního rozcvičení rozhodčí kontrolují hrací plochu (sloupky, lavičky, povrch, prostory, teplotu, osvětlení 
apod.), míče (pro utkání i náhradní) a další vybavení (zápis, dresy hráčů, zvukovou signalizaci, tabulky s čísly pro 
střídání apod.). 

První i druhý rozhodčí dává(ají) potřebné pokyny zapisovateli(ům), čárovým rozhodčím, sběračům míčů (dále jen 
„podavači“) a rychloutěračům povrchu hrací plochy. Tady už moc prostor není, poučení a vysvětlení na webináři
Družstva: Obě družstva zahájí rozcvičení u sítě. Rozpis mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2022/2023 
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e) 12:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - záznam postavení základní sestavy. 
Rozhodčí: Druhý rozhodčí zajistí, aby oba trenéři předložili záznam postavení základní sestavy pro první set v požadovaném 
počtu kopií a předá je (za obě družstva současně) delegátovi ČVS (je-li delegován, pokud není delegován tak zapisovatelovi). 
Druhý rozhodčí zkontroluje, jestli zapisovatel zapsal všechny údaje správně do příslušných kolonek v zápisu o utkání a zda 
souhlasí se sestavou družstev. 
Zapisovatel: Zapisovatel zapíše do zápisu o utkání postavení základní sestavy pro první set obou družstev.
Družstva: Oba trenéři předají druhému rozhodčímu záznam postavení základní sestavy pro první set v požadovaném počtu 
kopií. 
Delegát: Pouze delegát ČVS je oprávněn předat kopie záznamu postavení zapisovatelovi, statistikovi utkání nebo příslušnému 
reportérovi pro potřeby televizního vysílání. 
f) 4:00 minuty před začátkem 1. setu (začátkem hry) - konec oficiálního rozcvičení. 
Rozhodčí: První rozhodčí zapískáním ukončí oficiální rozcvičení družstev. Poté první rozhodčí požádá delegáta ČVS (je-li 
delegován) o souhlas k zahájení hry. 
Družstva: Hráči se po skončení oficiálního rozcvičení ihned vrátí ke svým lavičkám. Jestliže si hráči potřebují vyměnit dresy, 
musí toto provést ve velmi krátkém čase bez jakéhokoliv zdržení mimo hrací plochu nebo v těsné blízkosti svých laviček. 
Všichni hráči a ostatní členové obou družstev musí být již oblečeni v úboru, ve kterém nastoupí do hry (účastní se utkání) a 
sedí na svých lavičkách. 
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g) 3:00 minuty před začátkem 1. setu (začátkem hry) - představení utkání. 
Rozhodčí: První i druhý (je-li delegován) a čároví rozhodčí (jsou-li delegováni) jdou od stolku zapisovatele do středu hřiště 
(čároví rozhodčí bez praporků) a zaujme(ou) postavení v blízkosti sítě kolmo na ni, každý na jedné straně sítě, čelem k hlavní 
tribuně nebo ke stolku zapisovatele (1. rozhodčí vždy na straně družstva „A“). 
Hlasatel: Představí utkání. 
Rozhodčí: Po představení utkání hlasatelem první rozhodčí zapíská (následně odstoupí k empairu, kde setrvá než si všichni 
hráči podají ruce), aby si hráči obou družstev podali ruce. Následně se rozhodčí vrátí ke stolku zapisovatele a čároví rozhodčí 
(jsou-li delegováni) zaujímají svá postavení v rozích hřiště. 
Družstva: Trenér, asistent trenéra, masér a lékař obou družstev zůstanou sedět na lavičkách. Všichni hráči obou družstev, na 
pokyn prvního rozhodčího zapískáním, vejdou do hřiště a postaví se do středu hřiště vedle rozhodčích čelem k hlavní tribuně 
nebo ke stolku zapisovatele. 
Hrající libero v pořadí jako druhý a druhé libero jako poslední (pokud jsou uvedena v zápise o utkání). Rozpis mistrovských 
soutěží ČVS dospělých a mládeže 2022/2023 Strana 92 
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Po představení utkání hlasatelem a na základě pokynu prvního rozhodčího, si pod sítí navzájem podají ruce a 
odejdou ke svým lavičkám. 
Šest hráčů základní sestavy pro první set (a hrající libero) obou družstev zůstanou u laviček pro osobní 
představení. Trenér, asistent trenéra, masér, lékař a náhradníci mohou zůstat sedět na lavičkách nebo stát poblíž 
své lavičky pro vzájemné pozdravení hráčů nastupujících do 1. setu. Hráči poté mohou odejít do prostoru pro 
rozcvičení nebo zůstat sedět na lavičce družstva. 
h) 2:30 minuty před začátkem 1. setu (začátkem hry) - fanfára, představení rozhodčích a delegáta, představení 
hráčů (6+1), trenéra a asistenta trenéra. 
Rozhodčí: První i druhý rozhodčí současně s fanfárou jdou opět od stolku zapisovatele do středu hřiště a 
zaujme(ou) postavení v blízkosti sítě kolmo na ni, každý na jedné straně sítě (1. rozhodčí vždy na straně družstva 
„A“), čelem k hlavní tribuně nebo ke stolku zapisovatele. Po jejich představení jde první rozhodčí ke svému 
stanovišti a druhý rozhodčí jde ke stolku zapisovatele. 
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Družstva: Poté, co první i druhý rozhodčí po představení odejdou ke svým stanovištím, zazní druhá fanfára. Na základě 
osobního představení hlasatelem vstupují jednotlivě hráči základní sestavy a hrající libero do hřiště. Při ohlášení svého jména 
zamávají rukou. Po představení hráčů jsou představeni trenér a asistent trenéra. Ti na základě představení svého jména a 
příjmení povstanou a zvednou ruku. 
Nejdříve je představeno hostující družstvo. V případě sehrání utkání na neutrální půdě je nejdříve představeno družstvo, které 
je uvedeno v zápise o utkání jako družstvo A. Hráči již nesmí opustit svá pole a musí se postavit do základního postavení. 
Ostatní hráči (náhradníci) jsou představeni až v průběhu utkání, když vstupují do hry jako střídající hráči. 
Rozhodčí: 1. rozhodčí stojí na svém stanovišti, 2. rozhodčí kontroluje zda nastupující hráči odpovídají zapsaným údajům na 
lístku na postavení pro 1. set. 
i) 0:30 minuty před začátkem 1. setu (začátkem hry) - kontrola postavení. 
Rozhodčí: Druhý rozhodčí podává podavačům dva hrací míče. 
Druhý rozhodčí kontroluje u obou družstev (nejdříve družstvo podávající), jestli je všech šest hráčů v takovém postavení, jak 
je uvedeno v záznamu postavení základní sestavy. Po provedené kontrole dává pokyn k případné výměně hrajícího libera. Ptá 
se zapisovatele, jestli již také ukončil svou činnost a je připraven k zahájení hry. 
Druhý rozhodčí podává míč podávajícímu hráči. 
j) 0:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - zahájení 1. setu. Rozpis mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 
2022/2023 Strana 93 
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Rozhodčí: Druhý rozhodčí stojící ve své pozici, tj. na straně přijímajícího družstva, dává signalizaci prvnímu rozhodčímu, že 
družstva jsou připravena zahájit hru. 
První rozhodčí zapískáním dává pokyn k podání a tím k zahájení hry. 
B) Pro ostatní soutěže 
1. Před 1. setem (začátkem hry): 
a) xx:00 až 16:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - neoficiální rozcvičení. 
Družstva: Dtto jako u bodu A) 1. a). 
b) 16:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - kontrola hřiště. 
Rozhodčí: První a druhý (je-li delegován) rozhodčí kontrolují výšku a natažení sítě a správné umístění postranních pásek a 
antének. 
Družstva: Dtto jako u bodu A) 1. b). 
c) 15:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - losování (začátek utkání). 
Rozhodčí: První i druhý (je-li delegován) přichází do prostoru před stolek zapisovatele. První rozhodčí provádí losování a o 
jeho výsledku informuje zapisovatele. 
Družstva: Dtto jako u bodu A) 1. c). 
d) 14:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - oficiální rozcvičení u sítě. 
Rozhodčí: První rozhodčí zapískáním dává pokyn k zahájení oficiálního rozcvičení u sítě (5 minut pro každé družstvo 
samostatně nebo 10 minut pro obě družstva společně) a dohlíží na rozcvičení. 
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V průběhu oficiálního rozcvičení rozhodčí kontrolují hrací plochu (sloupky, lavičky, povrch, prostory, teplotu, osvětlení 
apod.), míče (pro utkání i náhradní) a další vybavení (zápis, dresy hráčů, zvukovou signalizaci, tabulky s čísly pro 
střídání apod.). 
První i druhý (je-li delegován) rozhodčí dává(ají) potřebné pokyny zapisovateli, sběračům míčů (jsou-li určeni). 
Družstva: Dtto jako u bodu A) 1. d). 
e) 12:00 minut před začátkem 1. setu (začátkem hry) - záznam postavení základní sestavy. 
Rozhodčí: Druhý (je-li delegován) nebo první rozhodčí zajistí, aby oba trenéři předložili záznam postavení základní 
sestavy pro první set v požadovaném počtu kopií a předá je delegátovi ČVS (je-li delegován, pokud není delegován tak 
zapisovatelovi). 
Druhý (je-li delegován) nebo první rozhodčí zkontroluje(í), jestli zapisovatel zapsal všechny údaje správně do 
příslušných kolonek v zápisu o utkání a zda souhlasí se sestavou družstev. 
Zapisovatel: Dtto jako u bodu A) 1. e). 
Družstva: Oba trenéři předají druhému (je-li delegován) nebo prvnímu rozhodčímu záznam postavení základní sestavy 
pro první set. 
f) 4:00 minuty před začátkem 1. setu (začátkem hry) - konec oficiálního rozcvičení.
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