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Téma měsíce: Supergogovo práce na volejbalových tipech 
 

„Volejbal (z anglického volleyball: volley = volej, přímé 
odehrání míče, aniž by se dotkl země, ball = míč; česky 
též odbíjená) je týmový míčový sport, ve kterém se dvě 
družstva (standardně po 6 hráčích, odtud také 
přídomek šestkový volejbal) na obdélníkovém hřišti 
rozpůleném sítí snaží odehrát míč na soupeřovu polovinu 
tak, aby ho soupeř nezpracoval a míč se dotkl země. 
Volejbal pochází z USA, ale dnes je populární po celém 
světě. Hrají ho muži i ženy.“ (Wikipedie: Otevřená encyklopedie: 

Volejbal [online]. c2017 [citováno 25. 02. 2018]. Dostupný z WWW: 
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Volejbal&oldid=15661093). 

 
Volejbal z hlediska sázení nemůže konkurovat tak populárním sportům jako je fotbal, hokej, tenis nebo basketbal, 
přesto si našel svůj okruh příznivců, neboť i jeho nabídka není až tak zanedbatelná. Výhodou je bezesporu (stejně 
jako v tenise) absence remízového stavu, který dokáže sázkově potrápit zejména fotbalové sázkaře (anebo 
naopak). 
 
Velmi důležitým faktorem je skutečnost, že je volejbal velmi kolektivní sport, kdy účinná souhra poloviny týmu 
(příjem, nahrávka, smeč) vede k získání bodu. Proto zjištění skutečnosti, že některá z klíčových postav týmu chybí, 
může hrát svoji roli. Špičkové týmy operují v základním kádru se 14 hráči, kdy každý post je zdvojený (4 smečaři, 2 
univerzálové (diagonály), 4 blokaři, 2 nahrávači, 2 libera) a pokud se někomu na některém postu nedaří, či přijde 
zranění, lze jej „adekvátně“ nahradit. 
 
Jaké jsou tedy klíčové volejbalové úkony, které se vyplatí sledovat? V první řadě servis a recepce neboli příjem, 
neboť již tady se mnohdy rozhoduje o osudu celého utkání. Pokud dokáže tým přitlačit na servisu a na druhé 
straně chybí účinná recepce, na které se podílí ve velkém měřítku zejména libero, pokládá podávající mužstvo 
slušný stavební kámen ke konečnému úspěchu. Zásadní důležitost má potom umění nahrávače, který je alfou a 
omegou pro svůj tým, a jeho absence (pokud druhý nahrávač nedosahuje kvalit prvního) může mít zásadní vliv na 
celkový výsledek. A samozřejmě nelze opomenout ani účinnost zakončení smečařů a univerzálů, stejně tak 
schopnost blokařů tuto účinnost eliminovat. 
 
K těmto zásadním faktorům však lze přičíst i další doplňující, které však v součtu mohou mít zásadní význam. Jde 
zejména o formu a motivaci jednotlivých týmů, výhodu domácího prostředí a podpora obecenstva, náročnost 
programu, či někdy i třeba změna značky míče (Molten, Mikasa) pro jiný typ soutěže (liga, pohár, evropská 
soutěž). 
 
Jak se však k takovýmto informacím dostat? Je nespornou výhodou, že dnes celá řada volejbalových svazů a klubů 
je velmi sdílná na svých webových stránkách a relevantní informace se dají vysledovat. Stejně tak celá řada zemí 
dnes operuje s velmi podrobnými statistikami, které při pečlivém vyhodnocení mohou sehrát zásadní roli pro 
úspěšný tip. 
 
Základní pomůckou pro každého sázkaře by měla být znalost statistického modulu dataproject.com, ve kterém se 
dnes pohybuje téměř 80 % zemí, jejichž ligové soutěže nabízejí sázkové společnosti. Nespornou výhodou je pak 
možnost přepnutí jazykového režimu do slovenštiny, která práci při podrobném prozkoumávání jednotlivých 
statistických ukazatelů velice usnadní. Modul pak velmi podrobně informuje o všech herních činnostech, ať už 
z hlediska týmu, tak z hlediska jednotlivého hráče (servis, příjem, obrana, útok, bloky, úspěšnost nahrávky …). 
Dokáže porovnávat týmy, pracuje s žebříčky nejlepších hráčů. Vzhledem k tomu, že má modul velmi intuitivní 
ovládání, každý uživatel se v něm velmi rychle zorientuje. 
 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Volejbal&oldid=15661093

