
NÁZEV VÝZNAM

1. čvachťák  dvojdotek doteku míče

2. dvoják  dvojdotek doteku míče, dvojité idbití (nečisté)

3. čudla  odbití míče v pádu

4. drak  úder, letící daleko za hranice hřiště

5. plakát  úder, letící daleko za hranice hřiště

6. špona  úder, letící daleko z hranice hřiště

7. japan  plachtící podání

8. japonec  plachtící podání

9. japonsko  plachtící podání

10. holič  rozhodčí, který špatně píská

11. podrazka  rozhodčí, který špatně píská

12.
naentlovaný míč,

míč byl naentlován
 přesně umístěný míč do rohu hřiště nebo na čáru

13. naběrák  odbití míče obouruč spodem

14. pucka  alternativní výraz pro míč

15. puchr  alternativní výraz pro míč

16. telefon  pokud míč zasáhne hráče do hlavy

17. čulibrk  označuje špatného hráče

18. nastřelit figuru  pokud útočník zasáhne soupeře do těla

19. gramle  výraz pro dobře postavený blok

20. krchňa  nevydařený útočný úder

21. zaskáčka  vykrytí bloku

22. cihla  výraz pro velmi vysokou nahrávku

23. bolevák  výraz požívaný pro popsání špatné hry soupeře 

24. habeš  výraz požívaný pro popsání špatné hry soupeře 

25.
zahrát (dát) míč do 

kapsičky
 míč projde mezi sítí a rukama blokařů

26. zahrát míč do kapsy  smeč do bloku a ihned do svého pole dolů (Džavonorok)

27. smeč do kapsy  smeč do bloku a dolů do vlastního pole

28. dát bambuli  udělat poslední bod setu

29. etovka  rychlá nahrávka

30. prcek  rychlá nahrávka

31. šoust  rychlá nahrávka

32. koule  výraz pro základní šestku

33. čurda  míč, který při přeletu z jedné poloviny hřiště do druhé tečuje pásku

34. šetelička  slabý útočný úder

35. šmrdla  slabý útočný úder
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NÁZEV VÝZNAM

36. vejpal  označení pro podání

37. bulhar  silný útočný úder do sítě bez rozmyslu 

38. paip (paipe)  útočný úder hráče zadní řady

39. buchta  způsob jemného provedení podání

40. přítah za jedna  provedení přesného příjmu podání

41. roláda  útočný úder hráče dlaní vodorovně

42. sklepka  způsob provedení útočného úderu nad sítí

43. šavle  způsob útočného úderu bočním úderem (smečí)

44. svícen, svíčka  dávněji způsob vysokého provedení podání na venkovních hřištích

45. puklice

46. strom  perfektně postavený vysoký ucelený až trojblokem

47. mezi parohy  blokujícímu hráči proletí míč mezi ruky nad hlavou

48. na handě  přední krajní hráč hraje v pozici po ruce (hlavnímu kůlu)

49. bagr  způsob odehrání míče spodním odbitím 

50. osolit  provést úspěšný útočný úder k soupeři

51. eston  způsob podání (jinak jako estonský způsob)

52. amerika  způsob provedení podání (dávněji používaný pojem)

53. účko  označení pro hráče univerzál

54. handa  strana útočícího hráče u sítě po ruce (hlavnímu kůlu)

55. složit  smeč (útočný úder) přímo do pole soupeře 

56. ošetřit  provedení ..

57. zarolovat  provedení útočného úderu

58. projektil  provedení silného útočného úderu do pole soupeře

59. deka, deska  výborně postavený vysoký a ucelený úspěšný blok 

60. do plných  smeč do dobře postaveného bloku

61. sako  označení pro síť

62. čapnout  vybrat míč

63. vyčapat  vybrat míč

64. namazat, namazal  

65. létající list  podání s rotací

66. labuťák  míč, letící daleko (v hale Ústí nad Labem), podával Kvasnička

67. trojka  přední útočné území (3 metry),  nahrávka

68. čtyřka

69. pentle

70. přímý bod z podání  po úderu podávajícím míč umístěn do hřiště 

71. eso  po úderu podávajícím míč umístěn přímo do hřiště 

72. skáče  upozornění, že soupeř provede podání ve výskoku

73. nehtovky  blokující hráč tečoval útočný úder jemně bříšky prstů (prstem)

74. po diagonále  útočný úder provedený křížným úderem

75. má nabito  mít dobře nahráno

76. měl špatně nabito  mít špatně nahráno

77. dostat kanára

 dle starých pravidel volejbalu výsledek 0:15 v setu,

 v dnešním pojetí setů hraných do 25 bodů beze ztrát je to už

 nepravděpodobné  

78. dostat housku
 dle starých pravidel volejbalu výsledek 1:15 až 5:15 v setu,

 v dnešním pojetí to může být výsledek 1:25 až 15:25 v setu

79. hřebík  nekompromisní tvrdá smeč do přední zóny soupeře
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80. plachta  plachtící podání

81. skákaná plachta  plachtící podání provedené ve výskoku 

82. přítah  pojem pro přijem podání

83. rychlík  útočný úder středem sítě po nízké nahrávce 

84. náměstí  volný prostor u soupeře po provedení ulití

85. hodit štiku  efektní vykrytí ulívky provedené soupeřem

86. hodit rybu, rybička  provedené vykrytí ulívky soupeřem

87. meruna, mičuda  výraz pro míč

88. roura  špatný útok k soupeři provedený daleko do autu

89. komín, kopec, normál  výraz pro vysokou nahrávku smečaři na kůl

90. házená  výraz pro chycený míč

91.  buchta  podávajícím hráčem velmi slabě provedené podání

92. střelba  rychlá nízká nahrávka na stranu sítě

93. šuplík  rychlá nízká nahrávka

94. flot  druh smečovaného podání ve výskoku

95. pralesní liga  pojem pro podřadnou soutěž

96. jednonožka  provedení útočného úderu (smeče) po odrazu z jedné nohy

97. tvrdit muziku  výborně rozehraná hra v utkání

98. o kytky  jemně tečovaný míč

99. deka  velmi úspěšný provedený vysoký dvojblok (trojblok)

100. nalitý míč  neúspěšně provedená nahrávka až k úrovní sítě

101. za jedna  velmi dobře zpracované provedení příjmu podání 

102. metr  nízká nahrávka a útočný úder středem sítě 

103. vyčištěná síť  provedení útočného úderu, kdy soupeř nebyl schopen postavit blok

104. blok aut  vytlučená smeč zpět do autu

105. hlavní kůl

106. za 1A
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