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METODICKÝ POKYN  
 

ke startu dvou liber v sout ěžích ČVS 
 

Článek I 
Úvodní ustanovení 

 

 KR ČVS vydává, v souvislosti se změnou Oficiálních pravidel volejbalu, 
pravidla 19 „Hráč libero“ (dostupných na www.fivb.org) s účinností od 1. 1. 2011, 
metodický pokyn ke startu dvou liber v soutěžích ČVS. 
 

Článek II 
Složení družstva 

 

4.1.1 Družstvo se může skládat nejvýše z dvanácti  hráčů, trenéra, asistenta trenéra, 
maséra a lékaře. 

 
Článek III 

Změna pravidla 19 Hrá č libero 
 

19.1 Určení libera  
 

19.1.1 Každé družstvo má právo určit ze seznamu hráčů (prav. 4.1.1) až dva  (2) 
specializované obranné hráče “libera”. 

 

 V soutěžích ČVS mohou být určeny dvě libera pouze tehdy, pokud je družstvo 
složeno z dvanácti hráčů. Např. v případě pouze jedenácti hráčů může hrát 
družstvo pouze s jedním liberem. 

 

19.1.2 Všechna libera musí být před utkáním zaznamenána do zápisu o utkání do 
zvláštních řádků, k tomu určených.  

 

 V soutěžích ČVS se v případě použití dosavadního tiskopisu „Zápisu o utkání“ 
zapíše startující libero do rubriky „Libero“ a případné druhé libero se v rubrice 
„Družstva“ označí písmenem „L“ za příjmením hráče. 

 

19.1.3 Před utkáním musí trenér (prav. 5.2.2) určit jedno libero, jako startující  libero. 
Libero na hřišti je hrajícím  liberem. Pokud je další hráč určen jako libero, 
působí jako druhé  libero. 

 

19.1.4 Na hřišti může být v jednom okamžiku pouze jedno libero. 
 

19.1.5 Libero nemůže být kapitánem družstva, ale ani kapitánem ve hře, pokud je ve 
funkci libera (prav. 5). 

 
 

19.2 Výstroj  
 Libera musí mít oblečena úbor (prav. 4.3), kterého alespoň dres (nebo 

bunda/vesta pro nově určené libero) bude barevně kontrastovat od dresů 
ostatních členů družstva. Úbor liber může mít odlišné provedení, ale číslování 
musí mít stejné s ostatními členy družstva. 
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19.3 Činnosti týkající se libera  
 

19.3.1 Herní činnosti 
19.3.1.1 Liberu je dovoleno vyměnit kteréhokoliv hráče zadní řady (prav. 

7.4.1.2). 
19.3.1.2 Jeho herní činnost je omezena hrát jako hráč zadní řady a není mu 

dovoleno dokončit útočný úder kdekoliv včetně hřiště a volné zóny, 
jestliže je míč v okamžiku úderu zcela nad úrovní horního okraje sítě 
(prav. 13.2.2; 13.2.3; 13.3.5). 

19.3.1.3 Nesmí podávat (prav. 12), blokovat (prav. 14.1) ani se pokoušet o 
blok (prav. 14.6.2; 14.6.6). 

19.3.1.4 Hráč nesmí dokončit útočný úder zcela nad úrovní horního okraje 
sítě, jestliže k němu míč přilétá od libera zahraný vrchním odbitím 
prsty v přední zóně (prav. 13.3.6). Pokud libero provede stejnou akci 
vně vlastní přední zóny, útočný úder se může bez omezení dokončit 
(prav. 1.4.1; obr.č. 1b). 

 

19.3.2 Výměny hráčů 
19.3.2.1 Výměny uskutečněné liberem nejsou považovány za řádná střídání (prav. 

15.5). 
 Počet výměn není omezen, ale mezi dvěma výměnami musí být 

uskutečněna dokončená rozehra (vyjma situace kdy v důsledku udělění 
trestu libero nuceně postoupí do pozice č. 4 nebo přestane být libero 
schopno hry a rozehra není dokončena). 

 19.3.2.2 Hrající libero může být vyměněno pouze řádně vyměněným hráčem svého 
postavení, nebo druhým liberem. Řádně vyměněný hráč může vyměnit 
kterékoliv libero. 

 Trenér má právo vyměnit hrající libero druhým liberem z jakýchkoliv důvodů 
po dokončené rozehře, a to kdykoliv v průběhu utkání. 

19.3.2.3 Výměny musí být uskutečněny pouze, když je míč mimo hru (prav. 8.2) a 
dříve než dal rozhodčí zapískáním pokyn k podání (prav. 12.3).  

19.3.2.4 Na začátku setu nesmí libero vstoupit do hřiště, dokud druhý rozhodčí 
nezkontroluje základní sestavu (prav. 7.3.2; 12.1). 

19.3.2.5 Výměna uskutečněná po zapískání, jímž je dán pokyn k podání (prav. 
12.3), ale dříve než podávající udeřil do míče (prav. 12.4), nesmí být 
odmítnuta, ale musí být důvodem pro ústní upozornění po ukončení 
rozehry. 

19.3.2.6 Opakované opožděné výměny vedou k okamžitému přerušení hry a udělení 
sankce za zdržování (prav. 16.2). Družstvo, které bude následně podávat 
bude určeno dle udělené sankce. 

19.3.2.7 Libero a vyměněný hráč smějí vstupovat a opouštět hřiště pouze přes 
„zónu vým ěny libera“  (prav. 1.4.4; 7.5.1; obr. 1b). 

19.3.2.8 Všechny výměny libera musí být zaznamenány do Zápisu o výměnách 
libera (nebo do elektronického zápisu, pokud je použit)  

19.3.2.9 Nedovolené výměny libera (kromě jiného) zahrnují: 
- mezi dvěmi výměnami libera není dokončena rozehra 

 - libero je vyměněno jiným než předtím řádně vyměněným hráčem 
 Nedovolené výměny libera jsou sankcionovány stejně jako chyby v pořadí 

postupu (prav. 7.7.2; 26.2.2.2). 
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19.4  Určení nového libera  
 

19.4.1  Družstvo se dvěma libery: 
 19.4.1.1 Pokud družstvo má určené dvě libera a jedno není schopno 

pokračovat ve hře (vyloučení, onemocnění, zranění apod.), má 
družstvo právo hrát pouze s jedním liberem a druhé libero se stane 
liberem hrajícím. V tomto případě není dovoleno určení nového libera 
s výjimkou situace, kdy hrající libero se stane nezpůsobilé ke hře po 
celé utkání a druhé libero je rovněž prohlášeno za neschopné 
pokračovat. 

 

19.4.2 Družstvo s jedním liberem: 
 19.4.2.1 Pokud je v zápise o utkání uvedeno pouze jedno libero, v případě, že 

je prohlášeno za neschopné ke hře, může trenér určit jako libero pro 
zbytek zápasu kteréhokoliv jiného hráče (s výjimkou vyměněného 
liberem), který není v okamžiku určení nového libera na hřišti. Trenér 
(v případě absence trenéra kapitán ve hře) musí požádat druhého 
rozhodčího o „určení nového libera“. 

 19.4.2.2 Pokud se nově určené libero stane neschopným ke hře, je možné 
provést další nová určení libera, ale nikdy se původní libero nesmí 
vrátit zpět do zápasu.   

 19.4.2.3 Kapitán, na základě žádosti trenéra, může přenechat všechny 
pravomoci vedení družstva (prav. 5.1.2), aby mohl být nově určeným 
liberem. 

 19.4.2.4 V případě nově určeného libera, musí být jeho číslo zaznamenáno do 
místa pro poznámky v zápise o utkání (Zápise o výměnách libera 
nebo elektronického zápisu, pokud je použit) (prav. 7.3.2; 19.1.2; 
25.2.2.7). 

  Nově určené libero musí mít oblečen dres (vestu) označující, že je 
hrajícím liberem.  

 

19.5  Vylou čení a diskvalifikace  
 

 Pokud je libero vyloučeno nebo diskvalifikováno, tak může být přímo vyměněno 
druhým liberem. Pokud má družstvo pouze jedno libero, musí hrát bez libera po 
celou dobu trvání sankce. 

 

Článek IV 
Závěrečná ustanovení 

 

 Tento „Metodický pokyn ke startu dvou liber v soutěžích ČVS“ byl na návrh KR 
ČVS projednán a schválen SR ČVS dne 15. června 2011 a nabývá účinnosti 1. 7. 2011. 
 
Zpracoval: Tomáš Vojtíšek na základě původního překladu Martina Hudíka 
 
 
 
 
Pavel  Z e m a n , v.r. Vladimír  T a b a r a 
předseda KR ČVS sekretá ř KR ČVS 


