
STRUČNÁ PRAVIDLA BAREVNÉHO MINIVOLEJBALU 
 

 ŽLUTÝ 
MINIVOLEJBAL 

ORANŽOVÝ 
MINIVOLEJBAL 

ČERVENÝ 
MINIVOLEJBAL 

ZELENÝ 
MINIVOLEJBAL 

MODRÝ 
MINIVOLEJBAL 

Věk 
Hráč, který k 1.7. 

daného roku 
nepřesáhne věk 8let 

Hráč, který k 1.7. 
daného roku 

nepřesáhne věk 9let 

Hráč, který k 1.7. 
daného roku 

nepřesáhne věk 10let 

Hráč, který k 1.7. 
daného roku 

nepřesáhne věk 11let 

Hráč, který k 1.7. 
daného roku 

nepřesáhne věk 12let 

Výška sítě 1,95 m 1,95 m 2,20 m 2,20 m 
Chlapci - 2,15 m 
Dívky - 2,05 m 

Rozměr 
hřiště 

4,5 x 9,0 m 4,5 x 9,0 m 4,5 x 9,0 m 4,5 x 12,0 m 4,5 x 12,0 m 

Počet hráčů 2 + 1 2 + 1 2 + 1 3 + 1 3 + 1 

Podání 

Vhozením nebo 
odbitím míče přes síť 
jakýmkoliv způsobem 

v postavení za 
koncovou čárou. 
Hráč podává 

maximálně 2x za 
sebou 

Přehození jednoruč 
vrchem nebo odbytím 

obouruč vrchem 
v postavení za 

koncovou čárou. 
Hráč podává 

maximálně 2x za 
sebou 

Odbitím jednoruč 
spodem nebo vrchem, 
nebo odbitím prsty 

v postavení za 
koncovou čárou. Hráč 
podává maximálně 

2x za sebou 

Odbitím jednoruč  
vrchem nebo spodem 

v postavení za 
koncovou čarou 

Odbitím jednoruč  
vrchem nebo spodem 

v postavení za 
koncovou čarou 

První dotek 

Hráč míč chytí a po 
úpravě postavení jej 
hodí  spodem nebo 
vrchem spoluhráči. 

Hráč míč chytí a po 
úpravě postavení je po 

vlastním nadhozu 
nahrán prsty ke 

spoluhráči. Hození není 
chybou 

Míč musí být odbit 
obouruč vrchem nebo 
jednou rukou. Odbití 

bagrem je chyba 

Míč musí být odbit 
obouruč vrchem nebo 

jednou rukou. 
Odbití bagrem je 

chyba 

Míč musí být odbit 
obouruč vrchem, 

obouruč spodem nebo 
jednou rukou. Nesmí 

být hozen nebo 
chycen. 

Druhý dotek 
Míč je chycen a 

přehozen jakýmkoliv 
způsobem přes síť 

Míč je chycen a po 
vlastním nadhození 

hrán prsty přes síť Míč 
může být po nahrávce 

hrán přímo přes síť 
prsty. 

Po přihrávce může být 
míč nahrán prsty 

spoluhráči zpět, který 
jej musí hrát přes síť, 
nebo odehrán ihned 

přes síť. 
( na 2 – 3 doteky) 
U 1.a 2.odbití je 

možné meziodbití 
nad sebe. 

Po přihrávce může být 
míč nahrán prsty 

spoluhráči, který jej 
musí hrát přes síť, 

nebo odehrán přes síť. 
( již na 2 -  3 doteky) 

 

Po přihrávce může být 
míč nahrán prsty 

spoluhráči, který jej 
musí hrát přes síť, 

nebo odehrán přes síť. 
( již na 2 -  3 doteky) 

 

Střídání 

Hokejovým 
způsobem. Hráč musí 

odehrát minimálně 
2 rozehry 

Hokejovým způsobem. 
Hráč musí odehrát 

minimálně 
2 rozehry 

Hokejovým způsobem. 
Hráč musí odehrát 

minimálně 
2 rozehry 

Hokejovým způsobem. 
Hráč musí odehrát 

minimálně 
3 rozehry 

Hokejovým způsobem. 
Hráč musí odehrát 

minimálně 
3 rozehry 

 


