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Mládežnický volejbal má v našem kraji bohaté kořeny a dlouholetou tradici. Provozuje se ve většině 
rtovních klubů a oddílů, ve sportovních centrech, hraje se na školách všech stupňů. Soutěžní
a turnajová klání se konají na vesnicích i ve velkých městech.

Volejbal poskytuje dětem jak pravidelný pohyb tak i smysluplnou zábavu
a zároveň rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti. Talentovanější děti pak mají 
možnost sportovního růstu od přípravky přes žákovská, kadetská a juniorská 
družstva až do týmu dospělých. Mají tak možnost posunu ze zájmové oblasti 

do kategorie výkonnostního či vrcholového volejbalu. Široká základna mládežnického volejbalu 
našeho kraje dlouhodobě patří k nejlepším v republice a přispívá nedocenitelným podílem
k výborným výsledkům a dobrému jménu moravskoslezské 
odbíjené.

Chlapecký volejbal
Z prvních roků volejbalu máme k tématu mládeže 
dochován pouze jeden písemný záznam, a sice v kronice 
Sokola Kroměříž, kde je uvedeno: „V krajské kvalifikaci 
přeboru ČOS dorostenců v Přerově v roce 1929 startoval 
Sokol Moravská Ostrava - vyřazeni“.

Fotografie v kronice Sokola Metylovice připomíná okrskový turnaj dorostu ve Staříči v roce 1931
a dokumentuje značnou pozornost početného obecenstva 
a konečné vítězství Sokola Metylovice. Dalši strohé dobové 
zprávy o dorosteneckých družstvách pocházejí z Třince, 
Opavy nebo Jablunkova.

Poválečná etapa mládežnického volejbalu našeho kraje
je již zdokumentována více. Za klíčový moment tohoto 
období lze považovat vznik dorostenecké složky v Sokole 
VŽKG v roce 1949. Svůj první velký výsledek zaznamenala 
na Sportovních hrách dělnické mládeže. Hned úvodní 
ročník této soutěže skončil úspěchem vybraného družstva 
vítkovických hutníků a stejného ocenění dosáhla i děvčata. 
Oba celky získaly tituly nejlepších družstev hutního 
sektoru. Dalším mládežnickým družstvem byli dorostenci 
soustředění většinou v pracovních zálohách. Družstvo vedl 
Karel Kramoliš a po dvou letech obětavé práce sklízelo 
první úspěchy. V roce 1953 zvítězilo na turnaji pracovních 
záloh v Olomouci. V Jilemnici na přeboru republiky stanulo 
družstvo VŽKG poprvé na nejvyšším stupni. Dorostencům 
se tento úspěch 

podařilo zopakovat ještě v roce 1956 a 1957.

Velkého úspěchu dosáhlo družstvo starších dorostenců
TJ Krnov v roce 1966, když vyválčilo titul mistra ČSSR. 
Družstvo vedl trenér Josef Pavlíček a v době nadvlády 
českého volejbalu patřilo ve své kategorii k absolutní 
světové špičce. Chlapci hráli progresivní systém hry 
založený na vbíhajícím nahrávači a dobře složeném 
dvojbloku.

Dorostenci AZ Havířov, svěřenci trenéra Břetislava Potáče, 
se stali přeborníky ČSR i ČSSR v roce 1972. Československý 
sport k vynikajícím výsledkům družstva napsal: „Jak to
v Havířově dělají? Trénují třikrát týdně, trenér Potáč zavedl 
přísný režim - žádný z chlapců nekouří, nepije, ani pivo! 
Příprava je náročná - jinak by ani nebylo uspěchů - a nechybějí 
ani náročné tréninkové zápasy. Např. s reprezentačním 
týmem ČSSR žen…“

Největší počet přebornických titulů v mládežnických 
kategoriích chlapců získala v dosavadní historii družstva
TJ VŽKG a jeji nástupnické kluby TJ Vítkovice, Danzas, DHL
a VK Ostrava. Na tři úspěchy trenéra Karla Kramoliše
v padesátých letech navázali později trenéři Milan Fajkus
a Břetislav Potáč. Dosud poslední titul mistra ČR získali 
junioři VK Ostrava v roce 2016 pod vedením trenéra Luboše 
Vašiny.

Titul přeborníka ČSR vesnických družstev získali žáci
z Raškovic v roce 1971 pod vedením trenéra Jaromíra 
Vybírala. Stejnou trofej získali v roce 1975 rovněž žáci
z Dolního Benešova s trenérem Václavem Moslerem.

Dívčí volejbal
V dívčích mládežnických kategoriích je v našem kraji více 
volejbalových oddílů nebo klubů, které bojovaly
o nejcennější trofeje: TJ Ostrava, Nový Jičín, TJ Sokol 
Frýdek-Místek, Opava, Frenštát pod Radhoštěm. Tato 
družstva však získala méně titulů než chlapci. Kadetky
TJ Ostrava s trenéry Jiřím Kozlem a Ladislavem Pinkem 
převzaly přebornický titul v roce 2010.

Tento úspěch byl 
vyvrcholením skvělé práce celého klubu, kde působili také 
další trenéři mládeže, např. Milan Fajkus, Radek Brzobohatý, 
Vilém Košťál, Vašek Peklo, Jan Bláha a mnoho dalších.

Mistrovské tituly 
získaly rovněž 
starší žákyně
TJ Nový Jičín, a to
v letech 1982 a 1992. Více úspěchů dosáhly starší žákyně
v Českém poháru: v roce 1986 ho vyhrála TJ Nový Jičín
a v letech 2003, 2005 a 2006 v něm zvítězil TJ Sokol 
Frýdek-Místek.

Trenérské legendy mládežnických družstev / chlapci

Trenérské legendy mládežnických družstev / dívky

S pojmem „minivolejbal“ se setkáváme již několik desetiletí, například v okrese Frýdek-Místek se 
pravidelná soutěž minivolejbalu koná každým rokem nepřetržitě skoro čtyřicet let. Jejím duchovním 

otcem byl Jaromír Vybíral, po něm převzal štafetu Lumír 
Hajdušek. Oproti tomu barevný minivolejbal se stal 
fenoménem teprve v poslední dekádě. A liší se nejen 
historií, nýbrž také metodikou, obsahem a prostředky.

O jeho propagaci se nejvíce postarala Volejbalová akademie Zdeňka Haníka, která spolu s Českým 
volejbalovým svazem, iniciovala doslova expanzi barevného minivolejbalu v prostředí českých klubů
a škol.

V našem kraji je začátek barevného minivolejbalu nerozlučně spjaty s nově vzniklým volejbalovým 
oddílem ŠSK Beskydy a jeho ostravskou odnoží ŠSK Ostrava.

Otcem šíření metodiky barevného minivolejbalu v našem regionu byl Ivan Pelikán, který se zaměřil na 
organizaci hry a technický rozvoj hračů. Ve spolupráci s Miloslavem Chrobákem, tehdejšim předsedou 
ŠSK Beskydy, spustili roku 2010 lavinovou popularizaci barevného minivolejbalu na Moravě.

Projekt Krajské volejbalové akademie vznikl v roce 2018 
a navázal na práci krajských center mládeže.

   Jeho cílem je působit v následujících oblastech:
   • Vyhledávání talentovaných sportovců a jejich ukotvení ve struktuře přípravy
    pro přechod do vrcholového mládežnického sportu v Moravskoslezském kraji.

   • Rozšíření a zkvalitnění přípravy talentované mládeže v Moravskoslezském kraji.

   • Zvýšení prestiže krajských klubů zaměřených na vrcholový mládežnický volejbal.

   • Vzdělávání trenérské obce.

   • Reprezentace Moravskoslezského kraje v rámci Her letní ODM
    a Memoriálu Richarda Myslíka a Memoriálu Milana Kafky.

Oba týmy úspěšně reprezentovaly Moravskoslezský kraj na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže 
2019 v Liberci. Chlapci přivezli vynikající bronzové medaile a děvčata se umístila na krásném pátém 
místě. Všechny tyto aktivity směřují zároveň k dalším cílům – vytvořit vazby mezi mladými hráči
z Moravskoslezského kraje, navzájem se porovnat a inspirovat společnými tréninky. Za téměř tři roky 
fungování akademie tyto záměry plnilo v různé míře více než padesát chlapců a sto děvčat. Výsledky 
týmů akademie potvrzují, že nastoupená cesta je správná, a dávají naději, že cíle vytýčené projektem 
budou nadále dosahovány.

BAREVNÝ MINIVOLEJBAL

VOLEJBALOVÁ AKADEMIE

Milan Fajkus Břetislav Potáč Václav MoslerKarel Kramoliš

1931 - Okrskový turnaj dorostu ve Staříči

1966 - Krnov / mistr ČSSR dorost

1972 - AZ Havířov / přeborník ČSR a ČSSR

2016 - VK Ostrava / mistr ČR junioři

1971 - Raškovice / přeborník ČSR žáci

1974 – VGJŽ Opava/ rep. finále vojenských škol

2010 - TJ Ostrava / mistr ČR kadetek

1982 - TJ Nový Jičín / mistr ČR starší dorost

2005 - TJ Sokol Frýdek-Místek / mistr ČR starší žákyně

Václav Peklo Oldřich Valenta Jiří KozelVilém Košťál Dana Gorecká

Jan Kepera

Minivolejbal v Moravskoslezském kraji

Turnaj barevného minivolejbaluIvan PelikánMiloslav Chrobák

2019 - IX. letní olypiáda dětí a mládeže / dívky 2019 - IX. letní olypiáda dětí a mládeže / chlapci



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

BEACHVOLEJBAL

WORLD TOUR OSTRAVA BEACH OPEN

2019 - Ondřej Perušič a David Schweiner / 2. místo

Prvním průkopníkem beachvolejbalu v Moravskoslezském kraji byl 
bývalý hráč VP Frýdek-Místek a podnikatel Dan Zlý, který s několika 

nadšenci vybudoval v roce 1992 na 
antukovém hřišti na koupališti ve Sviadnově 
dva beachvolejbalové kurty. Již za rok se zde 
hrál Český pohár mužů a hrál se zde 

pravidelně až do roku 1996. 
O rok později byly na celé 
Moravě obrovské záplavy a 
voda z Ostravice hřiště 
vyplavila. K velké škodě 
beachvolejbalu kurty 
nebyly nikdy zprovozněny, 
zaniklo také koupaliště
s nádherným volejbalovým 
areálem VP Frýdek-Místek.

V Opavě byl postaven první 
regulérní beachvolejbalový 
kurt v areálu Sokola 
Kateřinky v roce 1995.
A hned byly rozehrány první 
místní turnaje. Výsledkem 
počátečního nadšení byla 
také první beachvolejbalová 
exhibice na opavském 
Horním naměstí v květnu 1997. Ve stejné době byly dokončeny u 
sokolovny v Kateřinkách další dva kurty, které už v červnu pokřtily ženy 
celostátním turnajem Českého poháru. Povodeň v červenci 1997 sice 

zatopila kurty až do výše 
dvou metrů, avšak zhruba 
po třech týdnech sezóna 
pokračovala turnajem mužů.

Neshody mezi příznivci 
beachvolejbalu a vedením 
Sokola Opava vedly ke 
vzniku samostatného klubu 
Happy Sport Opava. Jeho 
členové na jaře 1998 
postavili dva kurty v areálu 
nynější Střední školy 
technické na Kolofíkově 
nábřeží. Areál se pro 
každoročně pořádané turnaje 
všech věkových kategorií 
postupně rozrůstal až do 
dnešni podoby s pěti 

V dosavadní historii českého beachvolejbalu patří mezi nejlepší hráče 
z našeho kraje Tereza Petrová, Barbora Hermannová a Přemysl Kubala.

Tereza Petrová
2004  Thajsko, akademická mistryně světa
s Hanou Klapalovou

MS 2009 Stavanger, 33. místo
s Hanou Klapalovou

Barbora Hermannová
ME 2012 Haag, 5. místo s M. Bonnerovou

ME 2016 Biel, 2. místo s M. Nausch-Slukovou

ME 2018 Haag, 3. místo
s Markéta Nausch-Slukovou

MS 2017 Vídeň, 9. místo s M. Nausch-Slukovou

OH 2016 Rio de Janeiro, 17. místo
s M. Nausch- Slukovou

Přemysl Kubala
ME 2007 Valencie, 17. místo s J. Pavlasem

ME 2008 Hamburk, 7. místo s P. Benešem

ME 2009 Soči, 9. místo s P. Benešem

ME 2011 Kristiansand, 17. místo s P. Benešem

ME 2012 Haag, 17. místo s P. Benešem

ME 2015 Klagenfurt, 9. místo s J. Hadravou

MS 1997 Los Angeles, 17. místo s M. Palinkem

MS 2011 Řim, 17. místo s P. Benešem

OH 2012 Londyn, 17. místo s P. Benešem

Beachvolejbal je zařazován do programu Letních olympiád dětí
a mládeže, kterých se účastní zástupci 
našeho kraje od roku 2009. Zatím 
největší úspěch zaznamenali v roce 
2015, kdy opavská dvojice Hynek 
Ondráček a Jakub Henzl získala bronz
a ostravská dvojice Marie Makovcová
a Karin Žolnerčíková vybojovala zlato.

Do Moravskoslezského kraje zavítal také světový beachvolejbal.
V roce 2018 a 2019 se podařilo do Ostravy přivést čtyřhvězdičkový 
turnaj Světové série. V areálu Dolních Vítkovic vyrostl během pár dnů 
centrální kurt, tři další hrací kurty a čtyři kurty rozcvičovací – všechny 
citlivě zasazené do unikátního prostředí bývalých železárenských 
vysokých pecí. V roce 2018 právě ostravská rodačka Barbora 
Hermannová spolu s Markétou Slukovou slavily triumf před 

2019 - Ondřej Perušič / útok na síti proti norskému bloku2019 - WORLD TOUR / J&T BANKA OSTRAVA OPEN2018 - Barbora Hermannová / semifinále proti polkám

2018 - Markéta Naush - Sluková a Barbora Hermannová / vítězky
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Sviadnov

Opava

pískovými kurty. V roce 2004 členové klubu uspořádali v Opavě první 
mistrovství republiky  žen, o dva roky později klub již pořádal český 

šampionát mužů, na němž 
triumfovala dvojice Michal 
Palínek - Přemysl Kubala.

Od května roku 1998 
funguje ve Varenské ulici
v  Ostravě beachvolejbalový 
areál TJ Ostrava. V areálu se 
snad nejlepším zázemím
v kraji byly zhruba osm let 

pořádány turnaje Českého poháru mládeže i dospělých. V roce 2002 se 
zde konalo mistrovství republiky juniorek do 20 let. V současnosti se 
na ostravském písku konají turnaje smíšených dvojic určené převážně 
široké veřejnosti a rovněž 
turnaje oblíbené Noční ligy.

Mladšími přirůstky do rodiny 
beachvolejbalových sportovišť 
v Moravskoslezském kraji 
jsou krásné kurty v Karviné. 
Nejprve je nadšenci vybudovali 
v Dělnické ulici u základní 
školy a jako jediné v kraji 
jsou v zimě zastřešeny. 
Další dvorce pak vznikly na 
koupališti. Provozuje je BVK 
Karviná, který pořádá místní 
turnaje pro mládež i dospělé.

Omezené možnosti trénování 
kvůli nedostatečnému počtu 
kurtů v menších obcích 
napomáhá řešit WT Ostrava 
Beach Open. Díky podpoře 
Moravskoslezského kraje 
nabízí po skončení turnaje písek z kurtů, aby umožnil klubům našeho 
regionu výstavbu beachvolejbalových hřišť. Právě tímto způsobem 
byly rozšířeny volejbalové areály např. v Raškovicích nebo ve 
Fryčovicích.

Opava - Happy sport

TJ Sokol FryčoviceVK Raškovice

Karviná - zimní zastřešení kurtů

Karviná - letní turnaje

Beachvolejbalové turnaje mají skvělou atmosférou

TJ Ostrava

naplněným domácím hledištěm. V mužích skončili na čtvrtém místě 
Ondřej Perušič a David Schweiner, kteří se o rok později probojovali až 
do finále, v němž podlehli světovému páru číslo jedna, norské dvojici 
Anders Berntsen Mol – Christian Sandlie Sorum.

Ostrava Beach Open se stal jedním z nejlépe hodnocených turnajů
na světě, na čemž se významně podílely desítky lidí v zázemí této obří 
a úspěšné akce: pořadatelé, hrabači, zapisovatelé skóre, nejmenší 

podavači míčů a mnoho dalších dobrovolných pomocníků z řad 
místních volejbalových klubů. Ostrava se organizatorům i hráčům 
vždy odvděčila vyprodanými tribunami a atmosférou, ze které běhal 
mráz po zádech.

V roce 2020 byla tato akce bohužel zrušena z důvodu opatření proti 
šíření nemoci covid-19.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ BEACHVOLEJBALISTÉ

Tereza Petrová

Barbora Hermannová

Přemysl Kubala

Karin Žolnerčíková a Marie Makovcová


