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V poválečné celospolečenské euforii byla činnost Sokola obnovena a volejbalisté navázali
na předválečné období, spontánně pokračovali v trénincích, utkáních, turnajích a přeborech. 
Nezůstalo však jen u sportování v Sokole. Od roku 1952 fungovaly dobrovolné sportovní svazy

a vznikaly další volejbalové oddíly a kluby financované městy a mateřskými 
podniky. Jako příklady lze uvést VŽKG, NHKG, Válcovny plechu Frýdek-Místek, 
Tatru Kopřivnice, TŽ Třinec, ŽD Bohumín, Ostroj Opava nebo jednotlivé doly 
karvinské oblasti.

Vynikající výsledky dosahovaly v poválečném období 
zejména ostravské ženy. V roce 1948 získalo první 
mistrovský titul družstvo žen pod názvem Sokol Jáma Trojice. 
Družstvo pokračovalo ve výborných výkonech v letech
1949 a 1950 a další mistrovské tituly přidalo v letech 1951, 
1952 a 1953, ovšem pod různými názvy – Sokol OKD 
Ostrava, Sokol Baník Ostrava, DSO Baník Ostrava, DSO 

Slovan Ostrava, 
Baník Ostrava.

K nejlepším v našem kraji v poválečném období mezi muži 
patřil Sokol Vítkovice. V roce 1948 přešlo kompletní 
družstvo do TJ VŽKG, kde se začala budovat také 
mládežnická základna. V 60. letech se ve Vítkovicích 
vytvořilo velmi úspěšné družstvo mužů, jehož vrcholem
byl zisk titulu mistra ČSSR v roce 1968.

Z mistrovského družstva startovali na Olympijských hrách 
v Mexico City v roce 1968 František Sokol a Jiří Svoboda,
kde ČSSR získala bronzovou medaili.

Počátky volejbalu v Moravskoslezském kraji
Do našeho kraje uvedli volejbal kromě zástupců YMCA především vysokoškoláci, kteří bydleli
na kolejích ve velkých městech a prázdniny trávili doma v našem regionu, kde získávali pro novou hru 
své kamarády. První písemné zmínky o volejbale v našem kraji pocházejí z tehdy největší opavské 

sokolské jednoty. Horlivými propagátory volejbalu byli také studenti 
opavského gymnázia, kteří bydleli
v v okolních obcích. Díky jejich 
osvětě vznikala další družstva. 

Volejbal se začal pravidelně hrávat v rámci obvyklých 
sokolských cvičení. Velký význam pro rozvoj volejbalu
v našem kraji měl Sokol Kroměříž, který se stal v počátcích 
několikrát přeborníkem republiky. V roce 1929 startoval
na Tyršově stadionu v Opavě v nejsilnějším složení. Hrálo se 
za účasti velkého množství diváků, zejména mládeže,
a tak začala vznikat první družstva dorostenců a dorostenek.

Pozadu nezůstaly ani ženy a již v roce 1930 bylo v Sokolu 
Opava založeno první ženské družstvo. Volejbal se šířil 
nejen v okolí Opavy, ale v celém tehdejším Slezsku.
V Českém Těšíně se uskutečnila první utkání během 
studentských slavností majáles. V mikroregionu Orlové 
bylo ustanoveno první družstvo v Sokolu Lazy již v roce 1925 
a již o čtyři roky později družstvo zvítězilo v župním 
mistrovství. V župních přeborech se prosadila též další 
družstva - Sokol Orlová, Sokol Metylovice a Sokol Nový Jičín.

II. světová válka
V období druhé světové války se sokolské hnutí zaměřilo 
především na odboj proti fašismu, sportovní činnost byla 
výrazně utlumena. V Sudetech se volejbal hrát nemohl 
vůbec. V protektorátu Čechy a Morava začali nacisté
už roku 1939 hromadně zatýkat činovníky Sokola. Přesto 
volejbal úplně nezanikl, mládež se scházela na trampských 
turnajích, hrálo se o tituly zemských mistrů a dokonce
2. října 1943 došlo v Ostravě k sehrání mezizemského 
utkání Čechy - Morava.

V 70. letech byla prosazována centralizace přípravy 
nejlepších volejbalistů. Byla zřizována střediska 

vrcholového sportu a tréninková 
střediska mládeže. K takovým 
klubům patřily v našem kraji
TJ Vítkovice a TJ NHKG. Výraznou 

změnu v organizaci sportu přinesla v roce 1989 sametová 
revoluce. Společensko-politické proměny se samozřejmě 
promítly též do podpory volejbalu. Ze strany státu již 
nebyla tak masová, zanikla také centralizovaná příprava.
Ze strany mateřských podniků, které procházely těžkým obdobím privatizace a restrukturalizace 
průmyslu, byla výrazně omezena podpora jednotlivých volejbalových oddílů.

Vznikaly však kluby nové se sponzorským zázemím prosperujících firem. 
Vzorovým příkladem takového spojení byl Sportovní klub Lapos Frenštát pod 
Radhoštěm, který můžeme směle označit za fenomén závěru milénia. 
Mistrovský titul Lapos vybojoval celkem třikrát, pokaždé pod vedením trenéra 
Leopolda Tůmy. Nejdříve v roce 1998, 
následovalo druhé místo a pak v 
roce 2000 a 2001 další tituly. SK 
Lapos Frenštát pod Radhoštěm, 
tým, který za osm let v nejvyšší 
soutěži získal kromě tří zlatých 
medailí ještě dvě stříbrné a jednu 
bronzovou, však díky neshodám 
klubu s radnicí zmizel z volejbalové 
mapy v roce 2003.

Muži Tatry Kopřivnice se stali dalším zástupcem našeho kraje v nejvyšší soutěži. V roce 1970
započali své úspěchy postupem do 2. celostátní ligy, které pak pokračovaly v roce 1984 postupem
do 1. národní ligy a v roce 1992 postupem do federální extraligy, kde však odehráli pouze jednu sezónu.

Velmi populární v tomto období byly letní turnaje.
Mezi nejstarší patří koláčový turnaj v Metylovicích, 
memoriál J. Saláta v Raškovicích, nebo turnaj O putovní 
vagon ve Studénce.  Turnaje byly organizovány také
pro mládežnické kategorie, velmi známé jsou Memoriál
Ing. Evžena Kučery, Malá cena Beskyd či turnaj O křišťálovou 
vázu. Rekordní účast na turnajích byla zaznamenána
v Hodslavicích v roce 1999, kdy se turnaje zúčastnilo
94 družstev mužů a žen.

Počátkem nového tisíciletí zažívá Moravskoslezský volejbal velký vzestup. Ke zvýšené popularitě 
volejbalu pomohlo také ME ve volejbalu mužů, které se konalo v Ostravě v roce 2001 a Česká republika 
skončila tehdy na 4. místě.

Mezi mužské extraligové týmy se 
probojovaly VK Opava, Slávie Havířov 
a v roce 2019 také Black Volley 
Beskydy. Velmi úspěšná byla Opava. 

Přestože v naší nejvyšší soutěži odehrála jen šest sezon, 
mužstvo získalo dvakrát bronzové medaile v roce 2004
a 2007. Největšího úspěchu dosáhli opavští v roce 2005,
kdy vybojovali Český pohár, který jim umožnil v další sezóně 
start v evropské soutěži CEV.

Vynikajících výsledků dosahuje po prožité krizi v roce 1999 následník TJ VŽKG, TJ Vítkovice, Danzasu
a DHL dnešní VK Ostrava. Od roku 2000, kdy vítezstvím
v baráži s Havířovem udržela extraligovou příslušnost, patří 
muži VK Ostrava stabilně mezi nejlepší české týmy. Kromě 
mistrovských titulů v roce 2006 a 2013 se muži VK DHL
a následně VK Ostrava stali čtyřnásobným vítězem Českého 
poháru (2006, 2012, 2015 a 2017) a dvojnásobným vítězem 
Česko-slovenského poháru (2010 a 2012). Pozadu 
nezůstávají ani mládežnická družstva VK Ostrava.
Žáci, kadeti i junioři pravidelně dosahují medailových 
umístění v mistrovství ČR.

Stabilní dvojicí zástupců našeho kraje v extraligové soutěži 
žen tvoří TJ Ostrava a TJ Sokol Frýdek-Místek. Oba kluby se 
dlouhodobě vzorně starají o svou mládežnickou základnu
a v jednotlivých kategoriích patří mezi nejlepší česká 
družstva. TJ Ostrava prožívá své nejúspěšnější období 
novodobé historie, které vyvrcholilo bronzovými medailemi
v roce 2016 a 2018 a několika čtvrtými místy.

TJ Sokol Frýdek-Místek si vybojoval účast mezi extraligovými 
družstvy až v roce 2001. Výrazně se sokolky prosadily
v prvním desetiletí nového milénia, kdy vybojovaly v roce 2004 
bronzovou medaili a hned v další sezóně medaili stříbrnou. 
Po několika čtvrtých místech přidaly ženy TJ Sokol Frýdek-Místek 
další bronzovou medaili v roce 2015.

N o v o d o b ý m 
fenoménem jsou 
s o u t ě ž e 
s m í š e n ý c h 
družstev. Od roku 
2003 se hraje 

nepřetržitě a dokonce v několika divizích Ostravská 
volejbalová liga. V podbeskydí ji od roku 2004 zdravě 
konkuruje Region Beskydy volejbalová liga, které se navíc 
účastní také zahraniční družstva.

K  popularizaci volejbalu a rozvoji mládeže velmi přispívá 
barevný minivolejbal. Díky nové metodice vychází vstříc 
somatickým i psychickým možnostem dětí raného školního 
věku, takže se dostal do palety pohybových činností 
využitelných již od první třídy základní školy. Mezi
současná centra barevného minivolejbalu se vedle
Ostravy a Frýdku-Místku řadí Opava, Krnov, Havířov,
Frýdlant nad Ostravicí, Raškovice a Palkovice.

HISTORIE VOLEJBALU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

1921 - 1945

1945 - 1968

1969 - 2000

2000 - 2021

1931 - Gymnasium Místek - Sokol Metylovice

1932 – Mistři Slezska / Sokol Metylovice

Propozice k prvnímu mezizemskému utkání
Čechy - Morava uskutečněného 2.10.1943

Josef Valášek Antonín Nogol Přemysl Kočí

1948 - Sokol Jáma Trojice

OH 1968 Tokio Jiří Svoboda František Sokol

2000 - Leopold Tůma

1984 - TJ Vítkovice - ČH Bratislava

Mistři ČR - SK LAPOS Frenštát p. R.

Soutěže smíšených družstev

Hodslavice - tradiční místo letních turnajů

2006 - VK Opava

2006 – DHL Ostrava / utkání o titul mistra ČR

2016 - TJ Ostrava / 3. místo v extralize žen

2004 - TJ Sokol Frýdek-Místek / 3. místo v Extralize žen

Barevný minivolejbal

1964 - VŽKG Ostrava1948 - Sokol Vítkovice

1951 - Sokol OKD Ostrava

1968 - VŽKG Ostrava / František Sokol
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VK Ostrava patří k nejúspěšnějším volejbalovým klubům v České 
republice. Původně se jmenoval Sokol Vítkovice, pak ČSK Vítkovice,
Baník VŽKG, TJ VŽKG, TJ Vítkovice, Danzas Ostrava a DHL Ostrava. Založení 
vítkovické odbíjené se datuje rokem 1933. Po sjednocení tělesné výchovy 
v ČSR v roce 1948 přešlo do TJ VŽKG kompletní družstvo SK Radvanice,
v němž v té době hráli nejlepší ostravští volejbalisté Nogol, Valášek, Kočí, 
Kupský, Papala, bratři Slovákovi, Valach, Müller a Richtr. Díky novému 
stadionu, volejbalovým kurtům a zázemí získali pro volejbal výhodnější 
podmínky a nastartovali dlouhodobou úspěšnou éru vítkovického 
mužského volejbalu.

Od 50. let je klub pravidelným účastníkem naší nejvyšší soutěže a v roce 
1968 vybojovala TJ VŽKG 
první mistrovský titul. O titul 
se zasloužili hrající trenér 
Zdeněk Volný, František 
Sokol, Jiří Svoboda, Jaroslav 
Tomáš, Vlastimil Kudláček, 
Jiří Kožuch, Lubomír Jakubíček, 
Jaroslav Koutný, Jiří Kubečka 
a Jaroslav Potempa.

Vítkovičtí coby mistři Československa nastoupili do Poháru mistrů 
evropských zemí, kde v prvním kole porazili
v Barceloně španělského mistra CD Hispano France 
3:0, avšak v následujícím kole neuspěli s AZS Varšava 
a byli vyřazeni. Na úspěšné hráče mistrovského celku 
navazovala další generace výborných volejbalistů.

Rok 1999 byl pro vítkovické volejbalisty kritický, 
přestože se připravovalo mistrovství Evropy
ve volejbale mužů právě v Ostravě. Příčinou kolapsu 
byly existenční problémy tradičního sponzora,
firmy Vítkovice, železárny a strojírny. O záchranu se zasloužili Evžen 
Tošenovský, František Kopecký, Milan Wagner a firma Danzas, s.r.o.,
která nabídla sponzorskou spolupráci. Byl založen VK Danzas,
který převzal extraligovou licenci týmu TJ Vítkovice, včetně hráčů. Tím byla

v Ostravě zahájena nová éra 
mužského extraligového 
volejbalu.

Čtyři 4. místa a po fúzi 
společností nový název
VK DHL předcházelo sezóně 
snů. VK DHL získal v roce 
2006 double, když po
38 letech vybojoval pro 
Ostravu titul mistra 

republiky a také vyhrál Český pohár. Velké vítězství, jež bylo odměnou pro 
všechny, kteří se na vývoji klubu podíleli, vybojovali pod vedením trenéra 
Jaroslava Tomáše hráči Ondřej Kust, Jiří Cerha, Zbyněk 
Jedlička, David Konečný, Přemysl Kubala, Zdeněk 
Ledvoň, Martin Kadlc, Jakub Zvolánek, Aleš Správka, 
Roman Kozák a američané Tony Ching a Ryan Burrow. 
Vedoucím týmu byl Jaroslav Koutný a manažerem 
Tomáš Zedník.

Vítězství v extralize umožnilo VK DHL start
v nejprestižnějši evropské soutěži Champions 
League. Po vynikajících výkonech celého družstva
a díky vysokému nasazení a bojovnosti všech hráčů postoupil VK DHL

ze skupiny do osmifinále, 
jako dosud jediný český tým 
v novodobé historii. Další 
postup však zastavil 
francouzský mistr VB Tours.

V roce 2011 společnost DHL 
ukončila sponzorství klubu, 
který se pak přejmenoval 
na VK Ostrava. Klub se 
musel spolehnout na řadu 

menších sponzorů a hlavně na podporu města Ostravy
a Moravskoslezského kraje. Výjimkou se stalo roční sponzorství firmy 
VOKD, které v sezoně 2012/2013 přineslo Ostravským velmi překvapivě 
třetí titul mistra republiky. 
Zlaté medaile získalo 
družstvo ve složení: trenér 
Zdeněk Šmejkal, manažer 
Tomáš Zedník a hráči 
Tomáš Široký, Dominik Fořt, 
Jiří Rodek, Jan David, 
Richard Mauler, Benjamin 
Wolff, Adam Záhorský, Peter 
Michalovič, Tomáš Dvořák, 
Jan Václavík, Jakub Karásek, Ondřej Lach a Zdeněk Haník mladší.

Následná reprezentace českého volejbalu
v Champions League už nebyla tak úspěšná jako ta 
předcházející. VK Ostrava hrál v základní skupině
s řeckým Olympiakosem Pireus, ruským Belogoriem 
Belgorod a belgickým Noliko Maaseik. Vyhrál
pouze jediný set a skončil ve skupině poslední.

Frenštátské volejbalové družstvo žen bylo založeno v roce 1959 jako 
Spartak Frenštát pod Radhoštěm a dlouho hrálo ve 2. národní lize. V 
sezoně 1993/1994 bylo družstvo výrazně posíleno a vystupovalo pod 
sponzorským názvem Whirlpool - VO Frenštát pod Radhoštěm. Díky 
reorganizaci soutěží postoupilo do 1.ligy. O dva roky později již 
družstvo vystupuje pod novým názvem  Sportovní klub Lapos Frenštát 
pod Radhoštěm.

Pod vedením trenéra Leopolda Tůmy ve své extraligové premiéře 
skončilo čtvrté. Domácí mistrovská utkání se hrála v Městské 
sportovní hale v Martinské čtvrti, v areálu bývalých kasáren Rudé 
armády, kde se diváci sjížděli z širokého okolí.

Mistrovský titul děvčata vybojovala v roce 1998 a v Českém poháru 
hrála finále. O titul se zasloužily Lenka Dorazilová, Martina Franková, 
Kateřina Jenčková, Petra Juriková, Jana Macháčková, Kamila Malčíková, 
Karla Pavlicová, Edita Strbačková, Tereza Tobiášová, Jana Tůmová
a Ivana Veselá.

Stejně jako dalším rokem, v němž byl v extralize Lapos druhý. K tomu 
skončilo družstvo desáté v Lize mistryň. Další tituly přišly v letech 
2000 a 2001. Rok nato tým skončil v lize třetí a hrál v Poháru CEV.

U všech tří titulů byl trenér Leopold Tůma, který spolu s asistentem 
Petrem Kolářem družstvo do extraligy přivedl. Důraz kladl na fyzickou 
kondici a kolektivní výkon. Nesázel jen na špičkové volejbalistky,
ale do sestavy zapojoval rovněž hráčky z mládežnické líhně Nového 
Jičína.

SK Lapos Frenštát pod Radhoštěm, tým, který za osm let v nejvyšší 
soutěži získal kromě tří zlatých medailí ještě dvě stříbrné a jednu 
bronzovou, zmizel z volejbalové mapy po neshodách s radnicí města v 
roce 2003. Ve Frenštátě pod Radhoštěm zůstal oddíl TJ Frenštát pod 
Radhoštěm, hrající krajský přebor.

Ženský volejbal v Ostravě začínal stejně jako volejbal mužský
v SK Radvanice. V letech 1942 - 1943 vznikalo družstvo žen, které se už 
v roce 1943 stalo mistryněmi Moravy. Závěrečný turnaj se hrál
v Radvanicích a vítězný tým tvořily Jarmila Tabarová, Jarmila 
Štěpánková (provdaná Kostková), Bohumila Lukešová (Valášková), 
Blanka Konečná (Malá), Milena Kremlová (Krimlová), Věra Papalová 
(Stiborová) a Alena Štěpničková (Richterová). Nejlepšími hráčkami 
mistrovství byly vyhlášeny 
Kremlová a Lukešová. 
Družstvo bylo nejmladší, 
jeho věkový průměrný byl  
pod 19 let.

V roce 1948 ostravské 
volejbalistky již pod novým 
názvem Sokol Jáma Trojice 
získaly první mistrovský 
titul ve složení: Jarmila 
Štěpánková, Alena Štěpničková, Blanka Konečná, Bohumila Lukešová, 
Milena Kremlová, Věra Kaločová (Bochenková), Naděžda Marynčáková 
(Furmančíková). Družstvo žen dále pokračovalo ve výborných 

výkonech. Sokol Jáma Trojice Slezská 
Ostrava získal druhá místa v letech 
1949 a 1950 a mistrovské tituly
v letech 1951, 1952 a 1953, ovšem 
pod různými názvy - Sokol OKD 
Ostrava, Sokol Baník Ostrava, DSO 
Baník Ostrava, DSO Slovan Ostrava, 
Baník Ostrava.

Bohumila Valášková a Milena 
Krimlová patřily po mnoho let
k oporám reprezentace, v národním 
družstvu hrály také Naděžda 
Marynčáková a Věra Bochenková. 
Bohumila Valášková reprezentovala 
Československo v letech 1948 - 1956, 
stala se kapitánkou a pod jejím 

vedením vyhrálo Československo v roce 1955 mistrovství Evropy
v Bukurešti.

Z úspěšné minulosti těžila ostravská ženská odbíjená už pod názvem 
TJ NHKG, avšak po dlouhá léta již bez lesku medailí. Klub několikrát 

změnil název: nejdříve na NH Ostrava, 
od roku 2005 na Mittal Ostrava a od 
roku 2012 na TJ Ostrava. V tomto 
dlouhém období se v týmu vystřídalo 
několik generací hráček, přičemž 
mnohé byly oporami reprezentace. 
Například od roku 1969 to byla
J. Baniová Dvořáková (Vandráková), 
která má stříbro z mistrovství Evropy 
1971 v Itálii, nebo Táňa Krempaská 
(rodačka z Opavy, několikanásobná 
reprezentantka, nejlepší volejbalistka 
Československa v roce 1983, třetí
na mistrovství Evropy 1987, působila 
také v Itálii a Francii, trénovala
NH Ostrava, Lapos Frenštát pod 

Radhoštěm, TJ Sokol Frýdek-Místek  i reprezentaci žen a juniorek), 
Tereza Matuszkova (nejlepší hráčka České republiky v roce 2006), 
Ivana Plchotová (kapitánka národního družstva na mistrovství světa 
2010 v Japonsku).

Od sezóny 2015/2016 
začalo zatím nejúspěšnější 
období TJ Ostrava. Zahájila 
ho účast ve finále Českého 
poháru a první extraligová 
medaile v novodobé historii 
TJ Ostrava za 3. místo.
V následujicí sezoně přišla 
první účast v evropském 
poháru a čtvrté místo
v extralize. Za rok opět zisk 
bronzové medaile a znovu 
čtvrtfinále Challenge Cupu. 
Trenérem po celou dobu 
úspěšné družstvo vedl 
trenér Zdeněk Pommer ml.,
který byl také trenérem 
národního družstva.

MISTŘI Z NAŠEHO KRAJE

VK OSTRAVA SK LAPOS FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM TJ OSTRAVA

1968 - TJ VŽKG Ostrava  

1968 - Zlatá medaile

2006 - VK DHL Ostrava / sezónní double

2006 - Zlatá medaile

2007 - VK DHL Ostrava / Champions league  

2013 - VK Ostrava / mistři ČR

2013 - Zlatá medaile

1994 - Whirlpool - VO Frenštát pod Radhoštěm

1998 - Whirlpool - VO Frenštát pod Radhoštěm

2000 - Whirlpool - VO Frenštát pod Radhoštěm

1998 - Zlatá medaile

2000 - Zlatá medaile

Leopold Tůma Whirlpool - VO Frenštát pod Radhoštěm

Oslavy titulu s fanoušky ve Frenštátu p. R. Jiří Raška gratuluje

2016 - TJ Ostrava / finalista Českého poháru

2015 - TJ Ostrava / Challenge cup

Táňa Krempaská

Naděžda Marynčáková Věra Bochenková Bohumila ValáškováMilena Krimlová

1952 - Baník Ostrava

1948 - Sokol Jáma Trojice


