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Anotace: 

Volejbal patří v České republice mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější 

sporty. Je prostorově nenáročný a dá se hrát během celého roku. Mezi jeho 

přednosti patří poměrně jednoduchá pravidla, které lze pro rekreační formy 

i upravovat podle možností a schopností všech zúčastněných. Je také sportem 

s velmi dlouhou tradicí. 

Diplomová práce na téma Mládežnická družstva na Rakovnicku se zabývá 

historií volejbalu ve světě i u nás, historií volejbalových pravidel. Z územního 

hlediska pak historií mládežnických družstev nejen pod taktovkou volejbalového 

klubu v Rakovníku. Mapuje sportovní aktivity mládeže na Rakovnicku, 

zkoumáno bylo zapojení dětí v jednotlivých sportech se zřetelem k volejbalu. Je 

též sondou 3. základní škole v Rakovníku, jak si stojí její studenti po 

absolvování sportovní třídy. Vytyčen je zde též výběr sportovních talentů pro 

volejbal a zmapování některých problémů, proč se tomuto sportu věnuje malé 

procento dětí. 

Key words: 

Volleyball, youth teams, talent for sports, sports activity of the youth 

Annotation: 

Volleyball is one of the most popular and widespread sports in the Czech 

Republic. It is spatially undemanding and can be played all the year round. 

Relatively simple rules are its important advantage that can be adopted 

according to possibilities and abilities of the participants. It is also sport with 

a very long tradition. 

This work covers the history of volleyball and its rules in the world as well 

as in our country. In poin of territory it deals with history of the youth teams in 

Rakovník region. The sports level of the ex - students of the 3rd Basic School in 

Rakovník after finishing the school was also the matter of interest. The work 

deals with the ways of selection of the volleyball talents and reasons why such 

a small percentage of children goes in for volleyball. 
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1. Úvod 

Volejbal patří v České republice mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější 

sporty. Je prostorově nenáročný a dá se hrát během celého roku. Mezi jeho 

přednosti patří poměrně jednoduchá pravidla, která lze pro rekreační formy 

i upravovat podle možností a schopností všech zúčastněných. Je také sportem 

s velmi dlouhou tradicí. 

Diplomovou práci na téma „Mládežnická družstva na Rakovnicku" jsem si 

vybrala z několika důvodů. Prvním důvodem je krása tohoto sportu, který moje 

rodina aktivně provozuje již po čtyři generace. Druhým, neméně závažným 

důvodem, je shoda data vzniku organizovaného volejbalu v České republice 

a v Rakovníku. Z těchto důvodů jsem se rozhodla zpracovat historii volejbalu ve 

světě i u nás, historii volejbalových pravidel. Z územního hlediska pak historii 

mládežnických družstev nejen pod „taktovkou" volejbalového klubu v Rakovníku 

a tím mu přispět jeho bohatou historií budoucích vynikajících hráčů 

a zmapováním některých rodokmenů volejbalových rodin. 

S mládeží sama pracuji a věnuji se jí i po sportovní stránce během svého 

volného času, proto bylo mým zájmem zmapovat sportovní aktivity mládeže na 

Rakovnicku. Zkoumáno bylo zapojení dětí v jednotlivých sportech se zřetelem 

k volejbalu. Dalším důvodem bylo přispění 3. základní škole v Rakovníku, kde 

jsem působila čtyři roky jako učitelka, sondou a průzkumem prvně otevřené 

volejbalové třídy na druhém stupni. Vytyčen byl též výběr sportovních talentů 

pro volejbal a zmapování některých problémů, proč se tomuto sportu věnuje 

malé procento dětí. 

Pro toto téma jsem se rozhodla i z toho důvodu, že dosud neexistuje 

žádná souborná práce, která by se zabývala přímo historií mládežnických 

družstev volejbalového klubu v Rakovníku, jednoho z nejstarších klubů v České 

republice. Není též souborná práce zabývající se historií mládežnických týmů 

nejen pod „taktovkou" volejbalového klubu a neexistuje sonda, která by 

vypovídala o uplatnění mladých volejbalistů ze třídy s rozšířenou výukou 

tělesné výchovy se zaměřením na volejbal při 3. základní škole v Rakovníku. 
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Zajímal mě také současný zájem žáků o sportovní odvětví, a to, jak se ke 

sportu a zvláště k volejbalu dostávají, popřípadě co je od volejbalu odvádí. 
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2. Problém, cíl a úkoly práce 

Problém: 

Volejbal je řazen k odvětvím s maximálními nároky na rychlé a současně 

též přesné provedení herních činností v měnících se podmínkách. 

Je sportovní hrou, jež je velmi obtížná z hlediska fyzických nároků. Nácvik 

nelze nijak urychlit. Úplnou fyzickou způsobilost pro ni získávají chlapci kolem 

14. a 15. roku, dívky kolem 13. a 14. roku. Volejbal je vystaven velké 

konkurenci sportů, neboť většina z nich poskytuje možnost ranějšího 

provozování. Proto je nutností zabývat se kategorií přípravek, mladších žáků 

a celkově mládežnického volejbalu. 

Na rakovnickém okrese nebyla ještě dosud provedena studie historie 

mládežnických oddílů ani studie sportovního vyžití dětí na Rakovnicku a nástin 

sportů, kterým děti dávají přednost před volejbalem. 

Cíl práce: 

- chronologicky zpracovat historii volejbalu ve světě a u nás 

- zpracovat vývoj pravidel hry 

- zpracovat historii mládežnických družstev na Rakovnicku 

- nastínit výběr talentované mládeže nejen do volejbalových oddílů, ale též 

do třídy 3. základní školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se 

zaměřením na volejbal 

- sondou zjistit uplatnění mládeže ve volejbalových klubech po 

absolvování sportovní třídy při 3. základní škole v Rakovníku, možnosti 

úniku mládeže od volejbalu 

- zmapovat volejbalové rodinné tradice na Rakovnicku, některé 

volejbalové rodokmeny 

- zmapovat sportovní aktivity mládeže na Rakovnicku se zřetelem 

k volejbalu, procentuálně porovnat s ostatními sporty 
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Úkoly: 

1. Na základě prostudované literatury shrnout informace a podat historický 

přehled o začátcích a vývoji volejbalu ve světě a u nás, vývoji pravidel 

hry 

2. Dle dostupných pramenů podat historický přehled o začátcích a vývoji 

mládežnického volejbalu na Rakovnicku 

3. Nastínit výběr talentované mládeže ve volejbalu 

4. Provést sondu úspěšnosti volejbalové třídy při 3. základní škole 

v Rakovníku 

5. Analyzovat a shrnout výsledky provedené sondy, vytyčit možné únikové 

cesty mládeže od volejbalu 

6. Zmapovat kompletní nabídku organizovaných zájmových sportovních 

kroužků pro mládež na Rakovnicku pro sezónu 2005 - 2006 

7. Provést výzkum týkající se sportovního vyžití dětí na Rakovnicku se 

zřetelem k volejbalu 

8. Analyzovat a shrnout výsledky provedeného výzkumu 
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3. Teoretická část 

3. 1. Historie volejbalu ve světě 

3. 1. 1. Prvopočátky volejbalu v USA 

Koncem 19. století začal na celém světě pronikat do popředí zájem 

o tělesnou výchovu a sport, (http://www.volleycountry.com/cz/historie/main.php) 

[2006-02-22] Z Anglie, kde toto hnutí mělo především svoji kolébku, se sport 

šířil nejčastěji do Ameriky, kde rychle zdomácněl nejprve ve třídách 

obyvatelstva, které měly dostatek času a prostředků kjeho pěstování, poté 

u studentů, kteří tak hledali protiváhu ke svému nepřirozenému sedavému 

způsobu života, (http://www.cvf.cz/?clanek=247) [2005-12-21] 

V amerických vysokoškolských kolejích patřila k nejoblíbenějším 

studentským sportům především atletika, dále rugby, baseball, převážně tedy 

sporty, které se pěstovaly v letní sezóně. V zimních měsících pak zájem 

o tělesnou výchovu klesal, studenti nenacházeli nic rovnocenného těmto 

sportům. Gymnastická cvičení a společenské hry, se kterými měli možnost se 

setkávat v tělocvičnách, je neuspokojovaly jak po fyzické, tak i psychické 

stránce. 

Ve snaze o zjednání nápravy vytvořil v roce 1892 po řadě pokusů 

springfieldský učitel tělesné výchovy Naismith novou tělocvičnou hru 

s původním názvem „naismith - ball", která získala u jeho žáků značnou oblibu 

a pod pozdějším jménem „košíková", „basketball" se úspěšně rozšířila do světa. 

(http://www.volleycountry.com) [2005-12-21] 

Z různých písemných pramenů nejrůznějších kontinentů (Severní Ameriky, 

Jižní Ameriky, Asie, Evropy) se dozvídáme, že ze stejného důvodu byl autorem 

volejbalu ředitel holyokské koleje, profesor tělesné výchovy W. G. Morgan. 

Vznik tohoto sportu spočívalo v nahrazení méně emocionálního gymnastického 

cvičení nenáročnou a přitažlivou formou tělocvičné činnosti a jiných her pro 

Morganovy bohaté žáky. (Buchtel, J. a kol., 2005) 
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Profesor William G. Morgan popisuje vznik hry takto: „Musím říci hned 

zpočátku, že jsem neznal žádné hry, která by byla podobná odbíjené, a to, co 

jsem zavedl, bylo opřeno jen o zkušenosti a pokusy v tělocvičných třídách. Když 

jsem převzal cvičení, činnost vzrůstala a musel jsem hledat nějakou činnost, 

nějakou hru, která by se dala hráti v tělocvičně a byla přitom zajímavá, hlavně 

rekreačně. Košíková byla již zavedena, ale vyhovovala spíše mladším 

cvičencům. Pro starší pak byla příliš namáhavá a ostrá, a tak jsem hledal jinou 

hru, ve které by nebylo osobního styku hráče s hráčem. Nejdříve mne napadlo 

přenésti do tělocvičny tennis. Ale když jsem uvážil, co všechno tennis potřebuje, 

jako rakety, míčky, síť a hlavně velkou plochu a že jen málo hráčů může tennis 

najednou hrát, upustil jsem od této myšlenky. Ale nepřipustil jsem vynechati síť, 

která by rozdělovala skupiny hráčů na dvě družstva. Na počátku jsme napjali síť 

asi 2 m vysoko, tj. nad hlavou dospělého člověka. Zkoušeli jsme hrát duší 

z míče na kopanou, ale ta byla lehká a příliš pomalá. Tak jsme to zkusili 

s plným míčem na košíkovou. Ale ten byl příliš veliký a těžký a hráči nemohli 

míč dobře ovládat. Bylo mnoho úrazů a zranění, hlavně prstů. Dohodli jsme se 

s hráči, kterým se hra líbila, na míči, kterého se dnes užívá pro odbíjenou 

a který nám zhotovila na zkoušku firma Spalding. Během času se pravidla 

měnila, ale základní myšlenka hry zůstala stejná." (České slovo, 16. 8. 1942) 

(Vít, J. a kol., 2001, s. 11) 

Volejbal vznikl 9. února 1895 (http://cs..wikipedia.org/wikiA/olejbal) 

[2005-12-20] v gymnasiu křesťanské společnosti mladých (YMCA - Young Men 

(Women) Christian Association - chlapecká a dívčí katolická organizace, která 

kromě jiných aktivit také rozvíjela intenzivně sportovní činnost mládeže) ve 

Springfieldu v Massatchusetts (USA). (Příbramská, A. a kol., 1989) 

Morganova hra byla nazvána „minonette". Minonette pak patřila společně 

s handballem (hra s odrážením o stěnu) a basketballem k náruživě pěstovaným 

hrám v tělocvičně Morganovy školy. 

(http://www.volleycountry.com) [2005-12-21] 

O zdůvodnění názvu minonette však nejsou žádné údaje. Určitou 

souvislost lze najít s vojenskou zbraní, minometem, jejíž charakteristickou 
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činností je vrhání střel na krátkou vzdálenost vrchní skupinou úhlů. (Buchtel, J. 

a kol., 2005) 

Obdobným způsobem byl odbíjen míč přes síť - net. Minomet byl 

používán již v sedmnáctém a osmnáctém století. V roce 1896 byl tento uvedený 

název pro nevhodné přirovnání k vojenské zbrani přejmenován profesorem 

tělesné výchovy A. T. Halstetem při předvedení této nové hry ředitelům YMCA 

přejmenován na „volejbal" - na základě charakteru činnosti - odrážení míče -

to volley the ball. (Sobotka, V., 1995) 

Na podzim roku 1896 byl volejbal poprvé předveden na konferenci 

pracovníků YMCY, která se konala ve Springrield College. Na každé straně 

hrálo 5 hráčů, hra se těšila velké oblibě. (Vít, J. a kol., 2001) 

Od téhož roku se volejbal nehrál pouze v tělocvičně, ale začal být 

provozován i v přírodě, kde je dodnes oblíben. Ve stejném roce dostává hra 

svoji organizační strukturu v podobě pravidel. (Buchtel, J. a kol., 2005) 

První pravidla hry (dle článku J. I. Kamerona): 

„ 1) Hra sestává z desíti směn. 

2) Směnou je: 

- jedno podání na každé straně, tj. když jeden hráč každé strany 

odehraje svá podání 

- když tři nebo více hráčů odehrají na každé straně svá podání. Hráč 

podává tak dlouho, než je vyřazen ztrátou míče. Každý hráč podává 

po řadě. 

3) Hřiště je 25 stop široké a 50 stop dlouhé (7,65 x 15,23 m) 

4) Síť je 2 stopy široká a 50 stop dlouhá (0,61 x 6,22 m) 

5) Výška sítě je 6 stop a 6 palců od země (1,98 m) 

6) Podání. Podávající hráč musí stát jednou nohou na zadní čáře. Míč 

musí být rukou udeřen. K provedení podání jsou dva pokusy (jako 

v tenise). Při podání musí míč letět alespoň 10 stop (3,05 m, driblink 

není dovolen. V případě, že se míč při podání dotkne sítě a skončí 

v poli soupeře, je počítán jako dobrý pokus, když se jej jeden ze 
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spoluhráčů dotknul. Letí-li takový míč mimo soupeřovo pole, nemá již 

podávající druhý pokus. 

7) Míč je gumová duše krytá kůží nebo plátnem. Obvod nemá být menší 

než 25 palců a ne větší 27 palců (63,5 - 66,58 cm) a váží ne méně 

než 9 a ne více než 12 uncí. (255,15 - 340,20 gr.) 

8) Každé dobré podání, které není vráceno, nebo nevrácený míč ve hře 

druhou stranou se počítá jako bod pro stranu podávající. Družstvo 

dosahuje bodu, jen má-li podání, udělá-li chybu při vrácení míče, 

znamená to ztrátu podání. 

9) Míč, který narazí (dotkne) na síť, s výjimkou při prvém podání, je 

počítán jako mrtvý míč. 

10) Míč na čáře se počítá jako mimo hřiště. 

11) Může hrát každý počet hráčů. Při doteku sítě hráčem je míč mrtvý. 

Držení míče je zakázáno. Míč, který se odrazí od jakéhokoliv 

předmětu vně hřiště zpět do hřiště, je dobrý (je ve hře). Driblink je 

dovolen na 4 stopy (1,20 m) od sítě." 

(Kobrle, J. a kol., 1975, s. 22, 23) 

Dle History - organization of FIVB promocion of Volleyball - p. Musuki 

uvádí, že „první volejbalová pravidla z roku 1896 určují 5 hráčů, výšku sítě 

201 cm, jedna hra do 21 bodů." (Kobrle, J. a kol., 1975, s. 23) 

Volejbal byl v Americe považován jako nenáročná a přitažlivá hra 

doplňující tělocvičné činnosti studentů v zimním období. Zanedlouho se 

z tělocvičen přenesl do volné přírody a pro malou náročnost na hrací plochu 

i vybavení, jednoduchost pravidel, kolektivní charakter, jež umožňoval účast 

osob různého věku a pohlaví, se stal brzy jednou z nejoblíbenějších 

rekreačních her na amerických školách, v organizaci YMCA, na koupalištích 

(Buchtel, J. a kol, 2005), kolejích, rekreačních střediscích 

(http://www.volleycountry.com) [2005-12-21] 
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3. 1. 2. Šíření volejbalu do světa 

V roce 1900 se volejbal dostává z USA do sousední Kanady. Ve stejném 

roce se počíná hrát v Indii. Další zprávy o šíření volejbalu jsou ze Střední 

a Jižní Ameriky. (Příbramská, A. a kol., 1989) 

Do Kuby se rozšířil v roce 1905, do Peru 1910, Uruguaye 

1912 (Příbramská, A. a kol, 1989), kde již v roce 1915 byla založena první 

národní volejbalová federace na světě. (Buchtel, J. a kol., 2005) 

V Japonsku byl volejbal zaveden r. 1908 p. Ohmori, o dva roky později se 

rozšířil i v Manile ve Filipínách panem Braunem, kolem roku 1913 v Číně. 

(Buchtel, J. a kol., 2005) 

Počátek mezinárodního soutěžení je v roce 1913. Tohoto roku se konaly 

v Manile první Olympijské hry, v jejichž programu byl mimo jiné zařazen 

i volejbal. Utkání se hrálo mezi Čínou a Filipínami, v počtu šestnácti hráčů. 

(Kobrle, J. a kol., 1975) 

V Asii dostal volejbal specifický charakter, postupně mizel rekreační 

způsob a hrál se na větším hřišti, objevovaly se prvky závodního pojetí hry, což 

se projevovalo i v pravidlech. Hrálo se s větším počtem hráčů (16, 12, 9), nebyl 

omezen pohyb hráčů po hřišti, každá chyba byla trestána bodem, nebyla též 

povolena žádná rotace a možnost dvou podání. (Buchtel, J. a kol., 2005) 

„Volejbal zůstal v programu i v dalších olympijských hrách Dálného 

východu. Postupně se snižoval počet hráčů na devět, později na šest (1915 

II. OH Dálného východu v Šanghaji; 1917 III. OH Dálného východu v Tokiu 

(sehrána utkání Japonsko, Filipíny, Čína); 1919 IV. OH Dálného východu 

(utkání Japonsko, Filipíny, Čína, počet hráčů 12); 1921 V. OH Dálného východu 

(utkání Japonsko, Filipíny, Čína, počet hráčů 12); 1923 VI. OH Dálného 

východu (utkání mužů i žen - Japonsko, Filipíny, Čína); 1925 VII. OH Dálného 

východu (muži, ženy - Japonsko, Filipíny, Čína); 1927 VIII. OH Dálného 

východu (muži, ženy - Japonsko, Filipíny, Čína, počet hráčů 9); 1955 

Mistrovství Asie v Tokiu (Japonsko, Korea, Hongkong, Theiwan - 9 hráčů. 

O šesti hráčích hráli Japonsko a Indie). V roce 1951 se Národní volejbalová 

federace Japonska přihlásila k FIVB." (Kobrle, J. a kol., 1975, s. 24) 
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Do Evropy se volejbal dostal v roce 1917, až 22 let po svém vzniku. 

Zásluhu na jeho rozšíření měli především vojáci USA bojující v 1. světové válce 

na území Francie. Prvně se objevil v Litvě, Estonsku, Lotyšsku, kam jej přinesli 

američtí vystěhovalci a postupně se šířil do ostatních evropských států. 

Do Polska se volejbal dostal v roce 1919 pod názvem „latajaca pilka". Na 

školách se začal hrát až v roce 1920. (Kobrle, J. a kol., 1975) 

V Rusku se začal hrát v letech 1915 - 1916, v České republice se začal 

rozvíjet až po první světové válce, ve stejné době se šířil i do Finska 

a Skandinavie. (Buchtel, J. a kol., 2005) 

3. 2. Historie volejbalu v České republice 

3. 2. 1. Předválečná léta, vysokoškolský sport, středoškolské hry 

Začátky volejbalu v českých zemích a na Slovensku jsou spjaty s rokem 

1919. (Příbramská, A. a kol., 1989) 

Někteří naši vojáci se s hrou seznámili během 1. světové války a po jejím 

skončení plnili funkce propagátorů a organizátorů při šíření volejbalu po celé 

republice. 

Jedním z předních propagátorů tohoto sportu byl dle J. Kobrleho J. A. 

Pípal.: „ (nar. 1874 v Zachotíně, okres Pelhřimov. Český sportovní spisovatel, 

profesor na Occidental College v Los Angeles. Svůj život zasvětil studiu 

o propagaci tělesné výchovy), který od roku 1919 působil v Praze jako ředitel 

YMCA (Young Mens Christian Association, Křesťanské sdružení mladých 

mužů. Vznikla v roce 1855 v USA jako mezinárodní kosmopolitická 

pseudonáboženská organizace. Sleduje politicko - ekonomické cíle pod 

rouškou kulturní propagandy, k níž patří zakládání klubovních domů, šíření 

angloamerické kultury, literatury a tisku, sportu, sportovních her, skautingu 

apod. Pronikla téměř do všech kapitalistických zemí)." (Kobrle, J. a kol., 1975, 

s. 26) 
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V roce 1921 u nás ustanovila YMCA první volejbalovou organizaci -

Volejbalový svaz, o jehož sportovní a organizační činnosti se žádné písemné 

záznamy nezachovaly. (Příbramská, A. a kol., 1989) 

Ve stejném roce dostává hra organizační strukturu, proto se právě tento 

letopočet uvádí jako počátek organizovaného volejbalu u nás. 

(Vít, J. a kol., 2001) 

Ymca byla propagátorkou tělovýchovy a sportu i v nově vzniklé 

Československé republice. Ačkoliv u nás začaly volejbal propagovat i jiné 

organizace, největší výsledky měla již zmíněná YMCA z toho důvodu, že 

dostala k dispozici velký počet míčů a sítí od amerických okupačních armád. 

(Vít, J. a kol., 2001) 

Na rozvoji volejbalu se z hlediska organizačního nejvíce podílela tehdejší 

armáda svými výcvikovými kurzy. První kurz organizovalo Ministerstvo národní 

obrany v Praze ve Strakově Akademii. Výcvik byl prováděn na hřišti Slávie na 

Letné prof. Pipalem, kapitánem Machotkou a instruktorem J. W. Yongerem. 

Hlavní zaměření kurzu bylo na lehkou atletiku a příprava sportovců na první 

poválečnou olympiádu v Antverpách v roce 1920. Pipal zařazoval však 

i seznámení s novými hrami - volejbalem a basketbalem. 

(Buchtel, J. a kol., 2005) 

9. srpna 1919 byla v Žilině založena volejbalová organizace. Sdružovala 

celkem osm družstev a ještě v tomtéž roce uspořádala YMCA v Žilině 

instruktorský kurs, kde se mimo jiné účastníci seznamovali s basketbalem 

a volejbalem. Kurz byl veden kapitánem Machotkou a profesorem Pipalem. Vliv 

a aktivita absolventů kurzů se okamžitě projevovala na rozsáhlém rozvoji 

volejbalu a získávání nových příznivců. Ukázka těchto sportovních her pro 

veřejnost byla datována dnem 4. července 1920 (Praha Žižkov). 

Volejbal se na veřejnosti rychle ujal, šířil se do všech středisek YMCA ve 

vysokoškolském sportu i na středních školách, (Kobrle, J. a kol., 1975), do 

dělnických tělovýchovných organizací, Sokola, Orla apod. 

(Buchtel, J. a kol., 2005) 
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„Na různých místech republiky vznikají družstva - v Rakovníku, Příbrami, 

Bánské Bystřici, Plzni. Mezi dobré výkonnostní družstva patřila sokolská -

Kroměříž, Brno; sportovní - AC Marion; ze středisek YMCA - Praha, Liberec, 

Rakovník. B. Bystrica, Bratislava, Zvolen; z vysokoškolských - W K Praha, 

Masarykova kolej Praha, Staroměstská reálka Praha. 

Od r. 1924 jsou každoročně pořádána mistrovství republiky v mužském 

volejbalu. Od r. 1931 jsou zahájena mistrovství volejbalu žen." 

(Kobrle, J. a kol., 1975, s. 29) 

Vysokoškolský sport, středoškolské hry 

Již zmíněnou velkou roli při šíření a zvyšování kvality volejbalu hráli 

vysokoškolští studenti. Volejbal si mezi nimi získal rychle velikou oblibu. O vznik 

vysokoškolských sportů se zasloužil profesor tělesné výchovy a sportovních her 

při KU dr. František Smotlacha. (Kobrle, J. a kol., 1975) 

Volejbal byl do vysokoškolských sportů (lehká atletika, zimní sporty, 

turistika, tělocvik pod širým nebem, tělocvik a lehká atletika v zimní tělocvičně, 

vodní skauting, lední hokej) zaveden v roce 1919. (Kaplan, O., Buchtel, J., 

1987) 

Prvním oddílem se stala Strakova akademie, vznikala i další družstva jako 

Vysokoškolský volejbalový klub, z mimopražských například VS Brandýs, Jičín, 

Jindřichův Hradec, Klatovy, Hradec Králové, VK Radbuza Plzeň, Třeboň. 

Centrem volejbalistů se stala Strakova akademie se čtyřmi hřišti. 

První utkání vysokoškolských volejbalistů se uskutečnila 23. června 

1924 v Bratislavě (Praha, Brno, Bratislava), vítězně vyšlo družstvo Prahy. 

V polovině dvacátých byl volejbal přijat také tělovýchovnými 

organizacemi. (Kobrle, J. a kol., 1975) 

I na středních školách se volejbal těšil veliké přízni. Byly pořádány 

středoškolské hry, jejichž úkolem bylo prokázat úroveň tělesné výchovy na 

středních a odborných školách. V Pardubicích bylo u příležitosti celostátní 
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výstavy TV a sportu v roce 1921 uspořádáno celkem čtvero středoškolských 

her. Spolupracovníkem při organizaci byla YMCA spolu v čele s Pipalem. Her 

se zúčastnila jedna škola ze Slovenska a 54 škol z Čech. Hlavní náplní byla 

lehká atletika a sportovní hry - zejména basketbal a volejbal. 

Stoupající zájem o volejbal byl patrný stále na větším počtu účastnících 

se družstev. Volejbalového turnaje druhých středoškolských her při 

VIII. všesokolském sjezdu se zúčastnilo 38 chlapeckých družstev a 33 dívčích 

družstev, třetích středoškolských her v r. 1932 při IX. všesokolského sletu se 

volejbalového turnaje zúčastnilo již 30 družstev hochů a 56 družstev dívek. 

(Kobrle, J. a kol., 1975) 

3. 2. 2. 30. - 90. léta 

Období do roku 1933 bylo ve znamení zvětšujícího se zájmu o volejbal. 

Počet družstev se neustále zvětšoval, hráči byli současně instruktory 

a propagátory volejbalu. Volejbal se šířil i mimo města, na vesnice. 

Rok 1924 je pro volejbal u nás významným mezníkem. Byl ustanoven 

Československý volejbalový a basketbalový svaz (ČVBS), který je 

nejstarším evropským a po Uruguayi hned druhým národním svazem na světě, 

v Olomouci je pořádáno první mistrovství v ČSR (Kobrle J. a kol., 1975), byly 

sehrány první řádné soutěže. (Vít, J. a kol., 2001) 

Volejbal žen se u nás vyvíjel na základě zkušeností mužů, v druhé 

polovině dvacátých let se hrála první utkání. Ženská pravidla se lišila od 

pravidel mužů jen výškou sítě. Oficiální mistrovské soutěže se datují od roku 

1931. (Kaplan, O., Buchtel, J., 1987) 

Do poloviny čtyřicátých let byl volejbal na většině území rekreačním, 

případně rekreačně kompenzačním sportem. Ani v těch zemích, kde se hrál 

soutěžně, nebyl pokládán za výkonnostní a vrcholový sport. (Buchtel, J. a kol., 

2005) 
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Na rozvoji volejbalu se nemalou měrou podílelo trampské hnutí. „V roce 

1932 je vytvořen sportovní svaz - Trampská volejbalová liga" (Kobrle, J. 

a kol., 1975, s. 32) 

Rok 1936 se stal mezníkem nového rozmachu volejbalu zásluhou vstupu 

Trampské volleyballové ligy do Českého volleyballového a basketballového 

svazu. Vletech 1936 - 40 se mimo řádnou svazovou soutěž hrála tzv. 

Trampská liga. Volejbal se hrál doslova všude, kde byl sebemenší prostor 

k jeho provádění. Na osadách, hřištích, závodně, rekreačně. Hráli jej i sokolové, 

DTJ, FDTJ, orlové, vojenská tělesa atd. (Vít, J. a kol., 2001) 

Na trampských osadách se v krátké době vybudovalo několik desítek 

hřišť, trampský volejbal získával velký okruh obdivovatelů, během několika let 

zaznamenal velký přiliv hráčů. „Vytvořila se I. liga o 16ti družstvech, 2 druhé 

ligy, 4 třetí a 8 čtvrtých lig. Trampský volejbalový svaz organizoval soutěže až 

do roku 1940, během II. světové války ustrnul." (Kobrle, J. a kol., 1975, s. 32; 

Omezení veškerého sportu ke konci války dokončilo i určitý sestup 

volejbalu. (Vít, J. a kol., 2001) 

V poválečných letech se otevírají možnosti mezinárodních sportovních 

styků. V roce 1946 byl v ČSR ustanoven samostatný volejbalový svaz, čímž 

dochází k rozvoji tohoto sportu. Velký význam pro rozvoj volejbalu měly 

Sportovní hry mládeže (SHM) a Armádní sportovní hry (ASH). Český volejbal 

se všestranně rozvíjel po stránce výkonnostní, pedagogické, metodické, 

organizační a materiálně technické. (Kaplan, O., Buchtel, J., 1987) 

V poválečném období, době euforie z ukončení krutých roků, vznikly po 

založení mezinárodní federace v roce 1947 i první šampionáty, začínalo se 

v Římě. (Vít, J. a kol., 2001) 

I rok 1948 se stal pro odbíjenou historickým, nastal zlom v pojetí 

provádění odbíjené, nastupuje mezinárodní soutěžení a rozvoj světové 

odbíjené. (Kobrle, J. a kol., 1975) 
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50. léta byla pro československý volejbal velmi úspěšná. Volejbal neustále 

získával na popularitě, zrodily se turnaje mající tradici: Turnaj akademických 

družstev o „Pohár 17. listopadu" apod. 

V roce 1957 byl v rámci 53. zasedání Mezinárodního olympijského výboru 

v Sofii uspořádán turnaj volejbalistů. Turnaje se zúčastnila mužstva Bulharska, 

Československa, SSSR, Rumunska, Francie a Itálie. Naši reprezentanti skončili 

druzí za domácími hráči. Na základě tohoto turnaje byl volejbal zařazen do 

programu olympijských her. (Vít, J. a kol., 2001) 

V roce 1954 se zrodil největší volejbalový turnaj na světě, populární 

„Dřevěnice". V polovině srpna 1954 se sjelo kjeho prvnímu ročníku patnáct 

týmu a nikdo zdaleka netušil, jaká volejbalová tradice vzniká. Na kurty v malé 

vesničce u Jičína se začalo sjíždět rok od roku více družstev, stovka účastníků 

bylo překonána již ve 12. ročníku, dvoustovka o čtyři roky později, třístovka při 

19. ročníku, vrcholem byl pak rok 1987, kdy se uskutečnil 34. ročník, kdy nad 

antukou v Dřevěnici zavlála vlajka s pěti olympijskými kruhy a patronát nad 

turnajem převzal Mezinárodní olympijský výbor. Tehdy se zúčastnilo turnaje 

rekordních 589 týmů. (Vít, J. a kol., 2001) 

V roce 1958 se v našich soutěžích odehrálo 1260 utkání s účastí 

140 družstev. (Buchtel, J. a kol., 2005) 

V 60. letech rozvoj volejbalu pokračoval rychlým tempem dále. Ve 

volejbale se objevoval stále více termín „bagr", „odbití obouruč spodem", které 

se do těchto let neznalo a naši hráči přišli s touto novinkou na volejbalová 

hřiště. (Buchtel, J. a kol., 2005) 

V roce 1961 se československých Sportovních her zúčastnilo 

115 000 chlapců a děvčat. Jednalo se o počet účastněných v organizovaných 

soutěžích, další tisíce se věnovaly hře rekreačně. Dá se říci, že v té době 

nebylo jediné vesnice, koupaliště, rekreační osady, kde by nebylo volejbalové 

hřiště. (Vít, J. a kol., 2001) 

Rozhodující úlohu v rozvoji volejbalu měl v šedesátých letech ČSTV. 

Členská základna se postupně zvětšovala, až v roce 1979 dosáhla 

71 507 členů. 
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Volejbal se tak stal po kopané druhým největším sportovním odvětvím 

vČSSR, tak i vrcholovým sportem, který od roku 1948 dosahoval pronikavých 

mezinárodních úspěchů. Volejbalisté získali celkem 23 medailí na vrcholných 

světových a evropských soutěžích včetně olympijských her. Mistrem světa se 

stalo naše družstvo mužů v roce 1956 v Paříži a v roce 1966 v Praze. Titul 

mistrů Evropy získali naši muži v roce 1948 v Itálii, muži i ženy v roce 

1955 v Bukurešti a muži v roce 1958 v Praze. (Vít, J. a kol., 2001) 

Od roku 1964 je volejbal mužů a žen zařazen do programu olympijských 

her. Tento rok je také významným mezníkem pro další vývoj hry - na kongresu 

FIVB, který se konal při olympijských hrách bylo kromě jiných změn pravidel 

povoleno přesahování bloku přes síť. Tím se znemožnilo hráčům menšího 

vzrůstu zapojit se do vrcholového volejbalu na úrovni reprezentačních celků. Až 

v posledních letech díky zavedení funkce specialisty - libera - dává možnost 

malým hráčům dostat se do reprezentačních družstev. (Buchtel, J. a kol., 2005) 

V 70. letech se stal poprvé oficiálním míčem pro nejvyšší domácí soutěž 

míč domácí výroby Gala - Premiér. Do hry byly zavedeny tzv. anténky, stále 

více se prosazoval minivolejbal. Výborných výsledků dosahoval volejbal 

v juniorských kategoriích. V letech 1973 z Nizozemska, 1975 z NSR a 1977 ze 

španělska a Jugoslávie jsme vždy přivezli stříbrné medaile z mistrovství 

Evropy. V roce 1979 byli chlapci v Portugalsku čtvrtí, děvčata získala bronzovou 

příčku ve Španělsku. (Vít, J. a kol., 2001) 

80. léta zaznamenala úspěch našeho předního družstva žen, RH Praha 

zvítězilo v Poháru mistrů evropských zemí. (Buchtel, J. a kol., 2005) 

Na poháru světa v roce 1985 skončili muži bronzoví za USA a SSSR. (Vít, 

J. a kol., 2001) 

V jednadvaceti tréninkových střediscích mládeže (TSM) se připravovalo 

500 mladých volejbalistů a volejbalistek ve věku 1 4 - 1 7 let. Úspěšnost celého 

postupového systému však nebyla velká. Statistiky dokládají, že do středisek 

í 
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vrcholového sportu mládeže každoročně přicházelo ze střediska mládeže 

v průměru jeden hráč či hráčka. (Vit, J. a kol., 2001) 

90. léta přinesla velký nástup popularity volejbalu a značnou 

komercionalizaci. Snaha o podřízení se komerčním zájmům vedla ke změně 

v počítání bodů bez ztrát, nastala doba tie - breaků. Dala se tím snadněji určit 

délka utkání a tím i televizních přenosů. Dalším důkazem komercionalizace je 

též zavedení technických oddychových časů, kdy jsou dva v jednom setu 

trvající jednu minutu. Tato doba je většinou věnována pro potřeby reklamy. 

(Buchtel J„ a kol., 2005) 

V roce 1998 byla při MS v Japonsku uplatněna změna v pravidlech, 

zavedení specialisty, libera. Tyto změny se projevily pak také v požadavcích 

na technicko - taktickou úroveň hráčů i družstva. Devadesátá léta jsou též 

bouřlivým rozvojem beach volejbalu ve světě i u nás. (Buchtel, J. a kol., 2005). 

Nakonec se dostal i do programu olympijských her. (Vít, J. a kol., 2001) 

Velkých změn se dočkal také český volejbal. Otevřely se hranice 

a v důsledku toho stále více hráčů nejlepší výkonnosti hledalo angažmá 

v zahraničních klubech. (Buchtel, J. a kol., 2005) 

Tím se samozřejmě z počátku československá a později česká extraliga 

dostala do výkonnostních problémů. K plusovým bodům je třeba počítat fakt, že 

o české volejbalisty byl zájem i v těch nejlepších klubech starého kontinentu. 

Zatímco ženská kategorie držela svou výkonnost na solidní úrovni 

a přinesla dvě medaile z mistrovství starého kontinentu, začátek desetiletí 

nezastihl muže v optimálním rozpoložení. Úspěchem bylo až v roce 1999 čtvrté 

místo na ME. (Vít, J. a kol., 2001) 

V roce 1990 vznikl nový orgán řídící volejbal pod názvem Česká 

a slovenská federace volejbalu (ČSFV). Vznikem samostatné České republiky 

v roce 1993 došlo po dohodě mezi Českým a Slovenským volejbalovým 

svazem k zániku ČSFV. 20. března 1993 se v Praze uskutečnila 1. konference 

samostatného Českého volejbalového svazu. (Buchtel, J. a kol., 2005) 
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3. 2. 5. Období 2000 - 2005 

V roce 2001 chtějí naši volejbaloví reprezentanti získat medaili 

z mistrovství Evropy. Medailové choutky však drží při zemi reprezentační trenér 

Zdeněk Haník: „Hlavním cílem je postup mezi nejlepší čtyři družstva, to by byl 

velký úspěch. Získat medaili by totiž znamenalo vklínit se mezi trojici 

olympijských medailistů ze Sydney Jugoslávii, Rusko a Itálii. Tedy mezi 

absolutní špičku, do níž dlouhodobě nepatříme. To bychom samozřejmě chtěli, 

ale mám pocit, že podobná očekávání hraničí s jistou nepokorou." Podobným 

nadějím se však nelze divit, na evropském šampionátu získal národní tým 

poslední medaili v roce 1985. Tehdy družstvo legendárního trenéra Karla 

Lázničky vybojovalo v Belgii stříbro a pár týdnů poté na Světovém poháru 

v Japonsku bronz. (Lidové noviny, 31. 8. 2001, s. 23) 

Po dvou čtvrtých místech z mistrovství Evropy 1999 a 2001 a neúspěchu 

na mistrovství světa v roce 2002 v Argentině, kdy se český tým probojoval 

pouze do osmifinále pod vedením trenéra Julia Velasca, se v roce 2003 čeští 

volejbalisté dočkali úspěchu ve Světové lize, i když ji hráli poprvé a jako 

náhradníci postoupili z 16 týmů do semifinále. (Mladá fronta Dnes, 11.7. 2003) 

O překvapivém postupu mezi čtyři nejlepší týmy rozhodl závěrečný zápas 

skupiny se Španělskem. 

„Česko - Španělsko 3 : 1 . Sotva dopadl poslední míč od dvojbloku 

Novotného s Léblem na zem, rozsvítil se na světelné tabuli v madridské hale 

Vistalegra program semifinále. Nechyběla tam ani česká vlaječka s třemi 

Písmeny CZE a proti nim symbolika brazilských šampiónů. Tým se rychle 

seskupil, hráči se chytili kolem ramen, aby mohli fotografové pořídit 

nezapomenutelný snímek. Se semifinálovým programem v zádech. „Je to 

obrovský úspěch, já větší v posledních deseti, možná dvaceti letech 

nepamatuji," zářil radostí trenér Pavel Řeřábek. 

(Mladá Fronta dnes, 11.7. 2003, s. 1) 
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V semifinále podlehli Brazilcům, v zápase o třetí místo nestačili ani na 

tým Itálie. Ve světové lize v roce 2003 skončili na 4. místě. 

Na mistrovství Evropy v Německu v roce 2003 obsadili naši reprezentanti 

9 . - 12 . místo. 

Státy, které nehrají světovou ligu, si založili v roce 2004 svou evropskou 

ligu (Česká republika, Slovenská republika, Rusko atd.). Naši reprezentanti 

tento první ročník vyhráli. 

Na mistrovství Evropy v roce 2005 v Římě a Bělehradě obsadili naši 

reprezentanti 5. místo ve skupině, do dalších bojů nepostoupili. 

(http://www.volejbalcz.cz/archiv/a_m-me_poradi.html) [2006-02-25] 

3. 3. Historický vývoj pravidel volejbalu, jejich změny 

Většina světových sportovních her se šířila do světa s víceméně 

jednotnými pravidly. U volejbalu tomu tak nebylo. Hra byla po padesát let šířena 

do nejrůznějších částí čtyř kontinentů jako součást „zdravotního a rekreačního 

programu" společnosti YMCA. Hra se dostávala tam, kde tato organizace 

zakládala své úspěšně se rozvíjející odbočky. „Ymkařští hráči" si hru velmi 

rychle oblíbili, na různých místech si ji domýšlením pravidel dle svých znalostí 

a možností upravovali ve hru soutěživou, sportovní. Jelikož netušili, jak se hra 

rozvíjí v jiných zemích, vznikaly tak odlišné způsoby provádění hry, s postupně 

se lišícími pravidly. (Vít, J. a kol., 2001) 

„U nás se vycházelo z pravidel amerických a francouzských. Vesměs to 

byly překlady. Odlišnosti vznikaly především osobitým výkladem. Rozdíly od 

amerických pravidel jsou zřejmé v počtu hráčů. Z tohoto hlediska měla naše 

družstva v počátcích mezinárodních styků určité výhody." 

(Kobrle, J. a kol., 1975, s. 30) 
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3. 3. 1. Změny pravidel v rozmezí 1895 -1966 

Morganova pravidla v roce 1895 byla tato: hřiště 3 x 60 střevíců, síť 

3 střevíce široká a 8 střevíců nad zemí, míč dutý nebo plněný senem, počet 

hráčů 6 i více, při teči sítě se podání opakovala, nesmělo se hrát pěstí. 

V roce 1896 procházejí pravidla další změnou: hřiště má rozměry 

7,65 m x 15,23 m. Podávající hráč stojí jednou nohou na čáře a má dva pokusy. 

Podává se s dopomocí spoluhráče. Driblink (odbíjení nad sebe) je povolen 

120 cm od sítě. Dotyk míče (předmětu vně hřiště) není chybou. Hraje se na 

směny (1 směna: 1 - 3 hráči mají podání). 

V roce 1910 je síť vysoká 213 cm. Je zakázán driblink, hraje se do 

21 bodů. 

V roce 1912 je síť 228 cm vysoká, rozměry hřiště 10, 66 m x 18,28 m. 

I rok 1917 nese další změny pravidel: síť je vysoká 224 cm, hraje pouze 

6 hráčů, hra je do 15 bodů. 

V období 1920 - 1921 je síť široká 3 střevíce, nad zemí má být 8 střevíců. 

Míč je dutý nebo senem vyplněný (váha není uváděna), má být lehčí a měkčí 

než míč na kopanou. Délka jedné strany hřiště je 35 střevíců, druhé strany 

60 střevíců. Hraje 6 hráčů, všichni se pravidelně střídají na podání. Podávající 

hráč „odbíječ" nahlas vykřikne své číslo. Dotkne - li se míč sítě, je možné 

podávat ještě jednou. Vítězí družstvo, které vyhraje 2 hry ze 3 her. Jedna hra se 

počítá do 15 nebo do 21 bodů. Je možné se dohodnout na počtu bodů. Jeden 

hráč nesmí míč odrazit 2 x za sebou. Není dovoleno míč udeřit pěstí. 

(Kobrle, J. a kol., 1975) 

Roku 1921 je zavedena střední čára pod sítí. (Příbramská A. a kol., 1989) 

Ing. Pádalt, jeden z nejznámějších hráčů dvacátých let, charakterizoval 

hlediska pravidel takto: „Hrálo se bez zvláštních pravidel. Tak dlouho, až míč 

-spadl" na zem, přičemž bylo dovoleno menší „tahání" míče. Servis (podání), 

který šel do sítě, mohl být tzv. nadzvednut nad síť a když nešel do autu, platil. 

Tak se hrálo ještě na prvých středoškolských hrách v ČSR v Pardubicích 1921" 

(Kobrle, J. a kol., 1975, s. 30) 
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K dalším změnám pravidel dochází v roce 1921 - 1922, kdy Klenka 

vydává letáková pravidla „Podbíjení americké". V počátcích se též u nás 

používal název „Podbíjená". Hlavní úpravy se týkaly výšky sítě: 200 cm, později 

240 cm, velikosti hřiště: 20 m x 10 m, později 9 m x 18 m. Hrálo 6 nebo 9 hráčů. 

Při podání hráč stál tak, že se dotýkal jednou nebo oběma nohama koncové 

čáry. Mohl stát také za čarou, v případě dohody mohl podávat z kteréhokoli 

místa. Na podání se museli hráči pravidelně střídat, pořadí muselo být před 

začátkem hry zapsáno. Hrálo se na dvě vítězné hry ze tří, do 21 bodů. Za chyby 

byl považován dotek sítě, dotek míče jiného předmětu vně hřiště, odbití míče 

pěstí nebo jinou částí těla. (Kobrle, J. a kol., 1975) 

Ke změnám dochází v roce 1922: družstvo má tři doteky na míč. 

(http://sport.idnes.cz/volejbal.asp?r=volejbal&c=A010907_16055_volejbal_inc) 

[2006-02-03] Hráči nesmí smečovat u sítě (Příbramská, A. a kol., 1989) 

V roce 1923 vydává Ymca jako 3. svazek Československé knihovny 

„Oficiální pravidla" jak pro volejbal, tak také basketbal, playground - ball a Hand 

- ball: Síť je 1 m široká, dostatečně hustá, aby nepropustila míč mezi svými 

oky. Její výška uprostřed je 244 cm. Míč je sférický okrouhlý s gumovou duší, 

krytý koženým obalem, obvod míče: 63, 5 cm - 68, 5 cm, váha: 198 gr - 283 gr. 

Délka hřiště je maximálně 27, 5 m, minimálně 13, 75 m. Šířka hřiště maximálně 

18, 3 m, minimálně 9, 10 m. Oficiálních hráčů má družstvo 6. Dle rozměrů hřiště 

se mohou kapitáni dohodnout o počtu hráčů; zástupce, náhradník může 

nastoupit na místo střídaného při „mrtvém míči" a hlásí se rozhodčímu. 

Rozhodčí je jeden hlavní a dva pomocní. Hlavní rozhodčí vede záznam 

o utkání, pomocný obdrží od kapitánů pořad odbíjení. Jsou umístěni 

v protilehlých rozích a hlásí „Dobrý" míč nebo „Out". Hraje se na dva vítězné ze 

tří, zápas na 15 bodů. Podání je prováděno za čarou, hráč podává tak dlouho, 

dokud rozhodčí nedá povel „Ztráta míče". Aby družstvo získalo bod, musela 

Předcházet ztráta míče soupeře. Dle J. Suchana při stavu 14: 14 muselo pro 

vítězství v zápase získat družstvo dva body po sobě na 16: 14. Jestliže 

družstvo získalo pouze jeden bod, podání získalo družstvo soupeře a stav se 

Počítal opět od 14:14. Na rozdíl od původních amerických pravidel je za chybu 

21 

http://sport.idnes.cz/volejbal.asp?r=volejbal&c=A010907_16055_volejbal_inc


považován driblink, což podle uvedených pravidel hlava VI čl. 14 znamená: 

„Udeří - li hráč míč dvakrát nebo vícekrát bezprostředně po sobě, nastává 

driblink." (Kobrle, J. a kol., 1975, s. 31) 

V roce 1924, roce prvního mistrovství ČSR, uveřejnil Klenka v příručce 

„Tělocvičné hry" upravená pravidla volejbalu: hřiště má rozměry 18 m x 19 m. 

Výška sítě je 240 cm. Družstvo tvoří 6 hráčů (výjimky nejsou přípustné). 

Odbíjení míče je dovoleno kteroukoliv částí těla nad pasem. Naopak je 

zakázáno udeřit míč pěstí nebo jinou částí paže mimo dlaně. Při podání musí 

být míč nadhozen. (Kobrle, J. a kol., 1975) Hraje se na dvě vítězné hry ze tří do 

15 bodů. Nejdůležitější změna je povolení pouze tří úderů míče v jednom 

družstvu (Vít, J. a kol., 2001, s. 83) 

V roce 1925 vydává nová pravidla Šimon: rozměry hřiště: kratší strana 

9 - 10 m, poměr stran 1 : 2. Výška sítě 242 cm, maximální váha míče 350 gr. 

Hraje se na dvě vítězné hry ze tří v časovém omezení (15 minut), bodovém 

omezení (do 10, 15 nebo 21 bodů) (Kobrle, J. a kol., 1975). Hraje 6 hráčů, 

postupují vždy o jedno místo vpravo ve směru hodinových ručiček, nebo 

postupují - li vlevo v téže řadě, do druhé řady přijde hráč na pravý kraj. Kromě 

soudce a dvou pomezních je zde zapisovatel, případně časoměřič. Vylučování 

provinivšího se hráče je možné nejen do konce celého utkání, ale i do konce 

..hry" (setu). (Vít, J. a kol., 2001, s. 83) 

V roce 1926 vydává N. A. A. F. (National Amatéru Athletic Federation), 

sdružující všechny národní a státní svazy volejbalu a basketbalu, pravidla jako 

doplněk k pravidlům z roku 1926: Minimální rozměry hřiště jsou 18,30 m x 

9.10 m, maximální 27,50 m x 13,75 m. Šířka sítě 1 m, výška 244 cm. Hmotnost 

míče 198 gr. až 283 gr. Hraje se na dvě vítězné hry ze tří do 15 bodů. Při 

podání se míč nesmí dotknout sítě. Pohyb ruky musí být ukončen ještě na 

vlastní polovině. Podání se prování pouze z pravého rohu. Při oficiálních 

zápasech je dovolenou pouze 6 hráčů. Aby mohl náhradník střídat, musí být 

Předem nahlášen, po vystřídání již nesmí být vyměněn. (Kobrle, J. a kol., 1975) 

Autorem pravidel v roce 1928 byl Marek: obvod míče je 63,5 - 68,5 cm. 
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Družstvo je tvořeno 6 hráči a 6 náhradníky. Hra je do 15 bodů. V případě 

rovnosti bodů (14:14) je k vítězství zapotřebí dvoubodového rozdílu.(Kobrle, J. 

a kol., 1975). 

Podstatnou změnou je zákaz smečování u sítě hráčům zadní řady. Zaveden je 

též pomocný (druhý) rozhodčí. (Vít, J. a kol., 2001, s. 83) 

V roce 1931 zpracoval pro ČOS pravidla volejbalu Opravil. V podstatě se 

nelišila. Z výchovných hledisek bylo přísněji posuzováno vyloučení hráče, za 

vyloučeného již nesměl nastoupit náhradník. (Kobrle, J. a kol., 1975). Obvod 

míče byl 63,5 - 68,5 cm. (Příbramská, A. a kol., 1989, s. 8) 

V roce 1934 je vydáno druhé vydání oficiálních pravidel ČVBS 

(Vít, J. a kol., 2001) 

Pravidla z roku 1935 F. H. Marka a K. Hally (vydaná Ymkou) uvádějí: 

Družstvo má 6 hráčů a 6 náhradníků, hráči zadní řady mohou u sítě blokovat 

i smečovat. (Vít, J. a kol., 2001, s. 83) 

V roce 1941 je vydáno druhé vydání Markových a Hallových pravidel 

volleyballu: Zadní hráči mohou blokovat i smečovat u sítě z náhodně se zde 

vyskytnuvších míčů (tj. nenahraných), výška sítě 245 cm pro muže, 225 cm pro 

ženy a dorost, kterému se síť později zvyšuje na 235 cm. 

(Vít, J. a kol., 2001, s. 84) 

Pravidla z roku 1944 vydává ČVBS: Výška sítě je pro muže 245 cm a pro 

ženy 225 cm. Hřiště má rozměry 18 m x 9 m (Příbramská, A. a kol., 1989, s. 8) 

Roku 1945 dochází ke sjednocování pravidel a vytvoření pravidel 

mezinárodních (Příbamská, A. a kol., 1989). 

Dle FIVB je roku 1947 doplněno pravidlo: „Podávající se před podáním 

nesmí pohybovat, rozbíhat, skákat." (Vít, J. a kol., 2001, s. 84) 

Roku 1949 je vyznačenými křížky hřiště rozděleno na 6 polí, omezující 

Pohyb hráčů zákazem výměny míst. Podávající se opět smí před podáním 

Pohybovat. (Vít, J. a kol., 2001) 

Útočná čára je zavedena roku 1950, je i povolena clona při podání. 

(http://sport.idnes.cz/volejbal.asp?r=volejbal&c=A010907_16055_volejbal_inc) 

[2006-02-03] Křížky jsou odstraněny, pohyb hráčů je neomezen. Přísně je 
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posuzována „čistota odbití prsty" při vrchním odbíjení obouruč. (Vít, J. a kol., 

2001) 

V roce 1951 hráli velkou úlohu ve změně pravidel Sověti. Založili celou hru 

na nové taktice útoku, s plným využitím změněných pravidel, které byly na 

kongresu v Praze schváleny. Výkonnost družstva se opírala o individuální 

kvality. Zrodil se nový systém vbíhajícího hráče. Měli pouze jednoho nahravače 

(1: 5), u sítě nahrával v úseku 3 a 2 a v zadní řadě vbíhal ze všech pozic 1,6,5. 

Změna v taktice útoku byla velkým překvapením, zvláště při vbíhání nahrávače, 

když mohli útočit tři hráči přední řady. Bloky soupeře byly bezradné, z hlediska 

obrany doznal zlepšení blok, který se stává aktivním. Přednost byla dávána 

především dvojbloku, těžiště obrany zůstává ve hře v poli. Rychlý vývoj hry 

sovětského družstva dal signál i naší odbíjené, nastalo období pouhého 

zdokonalování známých technických prvků. V roce 1949 se objevují pokusy 

o nahrávku ve výskoku. Jelikož naše hra byla málo dynamická 

s charakteristickými třemi údery, dovolovala soupeři v poli rozestavení a včasné 

seskupení na blok. Trenér národního družstva, J. Fiedler, nacvičoval proto nový 

systém, zvaný „F". Účelem bylo nejen zrychlit hru, ale i obranu v poli. Systém 

spočíval v přesné vysoké přihrávce i nahrávce křížem, ovládnutí tvrdého útoku 

z každé pozice, útočením pravou i levou rukou, aktivním blokem. Tato nová 

cesta kladla i vyšší požadavky na každého jednotlivce po stránce tělesné 

zdatnosti. (Kobrle, J. a kol., 1975). Zóna podání je prodloužena do nekonečna. 

Po dobití míče ve výskoku při podání smí podávající doskočit do hřiště. (Vít, J. 

a kol., 2001, s. 84) 

V roce 1953 po zkušenostech z Moskvy z roku 1952 se naše pravidla 

Přizpůsobují pravidlům mezinárodním. Mezi hlavní změny patřilo, že hřiště je 

rozděleno na útočné pásmo 3 m od středu. V útočném pásmu nesmí hráč 

obranné řady ani blokovat, ani smečovat, zadní hráč smí odbít míč v útočném 

Pásmu tehdy, když je míč pod horním okrajem sítě, může však u sítě nahrávat. 

V obranném pásmu smějí zadní hráči odbíjet míč na soupeřovo pole jakýmkoliv 

způsobem a po odbití dopadnout i do útočného pásma. Na začátku hry musí 

hráči útočného pásma stát vždy před zadáky. Při smeči může hráč přesáhnout 

rukou přes síť, jestliže pohyb začal na straně vlastního pole. Při současném 
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dotyku míče dvěma protihráči družstvo, na jehož stranu míč padá, má právo 

ještě na tři údery (Kobrle, J. a kol., 1975, s. 47). Oddechový čas je 1 minuta, po 

provedení útoku může být hráč „přes", u bloku „přes" jen ten, který se nedotkl 

míče. (Příbramská, A. a kol., 1989, s. 8) 

V roce 1954 je střídání hráčů časově omezeno do 1 min., je zavedeno 

a kontroluje se postavení hráčů před podáním. (Vít, J. a kol., 2001) 

Pravidla z roku 1956 dovolují clonu spoluhráčů, nenaruší - li se tím 

postavení v poli v okamžiku provedení podání. (Vít, J. a kol., 2001, s. 85). 

Střídají se hráči 2 krát v jedné sadě. 

(http://sport.idnes.cz/volejbal.asp?r=volejbal&c=A010907_16055_volejbal_inc) 

[2006-02-03] 

Od 1. dubna 1957 jsou přijaty změny pravidel a některá upřesnění. 

Podstatná změna je ve střídání hráčů. Dosud bylo povoleno vystřídat v jedné 

sadě na místě hráče 6 náhradníků a potom se mohl vrátit ještě do hry původní 

hráč. Nové pravidlo povoluje střídat pouze hráč - náhradník - hráč. Navíc se 

mění doba pro střídání z 60 vt. na 30 vt. (Kobrle, J. a kol., 1975, s. 59) 

Zasedání kongresu schválilo v roce 1957 změny v pravidlech: oddechový čas 

na 30 vt. a pro střídání čas 30 vt. Je povoleno čtyřikrát střídání za 1 set. Jestliže 

je míč zblokován nad vlastní polovinou hřiště, mohou ruce přejít setrvačností 

Přes síť. (Kobrle, J. a kol., 1975, s. 62). 

Blok stále bez přesah. (Příbramská, A. a kol., 1989, s. 8) 

Od 1. dubna 1958 vstupují v platnost opět nově upravená pravidla. Úprava 

je provedena dle mezinárodních pravidel a jsou nyní shodné až na dva body: 

výška sítě a přesahování přes síť při bloku. (Kobrle J. a kol., 1975). Střídání 

hráčů je 4 x v sadě (Vít, J. a kol., 2001) 

Od 1. dubna 1960 přicházejí v platnost tři změny v pravidlech přijatých na 

kongresu FIVB: není chybou, když hráč šlápne na střední čáru, pokud se špička 

nedotýká pole soupeře. Když míč ve hře (mimo podání) jde mimo svislé pásky 

Při prvém odbití, jiný hráč jej může ještě mimo pásku vrátit zpět do vlastního 

hřiště a potom může být odehrán do pole soupeře. Je zrušena clona při podání. 

(Kobrle, J. a kol., 1975, s. 66) Dále je zákaz požádání druhého oddechového 
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času v návaznosti na první. Střídání hráčů je 6 x v sadě bez časového limitu -

okamžitě. Zrušeno je posuzování vzdálenosti hráčů v kolektivním bloku. (Vít, J. 

a kol., 2001, s. 85) 

V roce 1962 schvaluje Ústřední sekce odbíjené pro mistrovské soutěže 

změny pravidel: odlišná barva svislé pásky, počet střídání se zvětšuje na 

6 a odpadá 30 vteřinové přerušení, je zakázána zvuková clona při přijmu 

podání, naopak je přijat trest pro špatné postavení. (Kobrle, J. a kol., 1975). 

Trvání oddechového času je sníženo na 30 s. (Vít, J. a kol., 2001, s. 86) 

V roce 1963 dochází ke změnám výšek sítě: muži - starší dorost: 243 cm, 

muži - mladší dorost: 235 cm, ženy 224 cm, ženy - starší dorost 220 cm, ženy -

mladší dorost 215 cm. Po provedeném bloku je přesáhnutí rukama přes síť 

jedním nebo více hráči bez míče dovoleno. (Kobrle, J. a kol., 1975, s. 72). 

Začíná se hrát odbitím obouruč spodem „bagrem". (Příbramská, A. a kol., 1989, 

s. 8) Váha míče je 250 - 280 g. Pokračuje přísné posuzování „čistoty" 

prstového odbíjení. (Vít, J. a kol., 2001, s. 86) 

Od roku 1964 smějí být měněna pravidla pouze jednou za 4 roky při 

olympijském kongresu FIVB. Je zákaz hraní míče mimo postranní pásky sítě, 

dovolen protiútok přesahujícím blokem, dovoleno je samovykrývání blokaře 

druhým dotekem míče po sobě. Nesmí však být ihned zahráno nad sítí 

útočného pole soupeře. Postavení družstva se musí zapisovateli hlásit 

písemně. (Vít, J. a kol., 2001, s. 86) 

Od 1. ledna 1965 dochází k dalším změnám pravidel: je povoleno volné 

přesahování nad sítí při bloku, jsou upraveny hrací podmínky - volejbal je hrán 

v tělocvičně s minimální teplotou 10 °C - míč hustěn na 0,5 atm., intenzita 

osvětlení 150 luxů na 1 m2 (pro mistrovství 300 luxů). 

(Kobrle, J. a kol., 1975, s. 75) Odblokovaný míč se může dále přihrávat, ale ne 

smečovat. (Příbramská, A. a kol., 1989, s. 8) 

Dle pravidel z roku 1966 je komentářem o zdržování hry zaveden časový 

limit 5 s na uskutečnění podání, respektive 1. podaného pokusu při prvém 

špatném nadhozu, a to od okamžiku dopadu míče na zem. 

(Vít, J. a kol., 2001, s. 86) 
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3. 2. 2. Změny pravidel volejbalu v rozmezí 1968 - 2005 

V roce 1968 jsou vČSR převzata celá mezinárodní pravidla včetně 

názvosloví a komentářů. (Vít, J. a kol., 2001, s. 86) Dochází k úpravám po 

olympijských hrách - míč se může jakýmkoli způsobem hrát do pole soupeře. 

Po užívání bloku „přes". Možnost je též blokovat podání. 

(Příbramská, A. a kol., 1989). 

Obvod míče je 65 cm - 6 7 cm, váha 26 gr. - 2 5 3 gr. (Vít, J. a kol., 2001, s. 86) 

Pravidla 1970 byla u nás vydána knižně s komentářem. (Příbramská, A. 

a kol., 1989) 

Od roku 1971 je zavedeno používání antének, žlutých a červených karet. 

(Příbramská, A. a kol., 1989) 

V roce 1972 jsou zavedeny anténky ve vzdálenosti 9,4 m od sebe, 

upevněny 20 cm vně od postranních pásek. Prodloužení prvního oddechového 

času je trestáno přidělením druhého. Je uzákoněn limit 5 s pro provedení 

podání i pokusu o podání, blokování mimo anténky je dovoleno, do pravidel 

jsou zavedena oficiální znamení rozhodčích. (Vít, J. a kol., 2001, s. 86) 

Pravidla z roku 1973 umožňují přešlap střední čáry, střídání ihned, bez 

časového limitu. (Příbramská, A. a kol., 1989, s. 8) 

V roce 1976 je zrušena jakákoliv clona při podání. (Příbramská, A. a kol., 

1989) Je zavedeno užívání 3 míčů pro utkání, včetně 6 sběračů míčů, dotek 

bloku není prvým odbitím družstva (po bloku může tým hrát ještě třikrát). Blok 

vně antének je zakázán, přestup střední čáry dovolen za určitých podmínek. 

Nad hřištěm musí být volný prostor bez překážek do výše 9 m. 

(Vít, J. a kol., 2001, s. 86, 87) 

V roce 1977 (po olympijských hrách) má družstvo 3 dotyky na míč -

nezapočítává se blok. Anténky jsou nad páskami. ( Příbramská, A. a kol., 1989) 

Pravidla z roku 1980 zakazují clonění při podání. Je přesně definován 

Prostor přeletu míče pře síť. Útok je uskutečněn, když míč celým obvodem 

Přeletí svislou rovinu sítě. Blokovat podání je zakázáno, není však trestáno, 

když míč přejde na stranu blokujícího družstva (Vít, J. a kol., 2001, s. 87) Nad 
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hřištěm musí být volný prostor bez překážek 7 m, pro MS 10 m, pro OH 

12,5 m. (Vít, J. a kol., 2001, s. 87) 

Změny pravidel byly i v roce 1984 (po olympijských hrách): Používání 

tmavé sítě. Hráč, který není uveden na lístku o postavení, musí buď nastoupit 

nebo je to jako první střídání. Na podání je vymezen čas 2 x 5 s. Změna při 

útoku zadních hráčů. Podání se smí blokovat jen nad svým polem a počítá se 

jako první odbití. Nejsou kolektivní tresty. (Příbramská, A. a kol., 1989, s. 8) 

Útok je považován za uskutečněný, když míč zcela přelétl svislou rovinu sítě 

neboje dotknut blokem. (Vít, J. a kol., 2001, s. 87) 

Dle pravidel z roku 1987 se podání nesmí blokovat. Trenér smí radit 

hráčům vsedě z lavičky. Hráči na lavičce smějí radit a povzbuzovat. 

(Příbramská, A. a kol., 1989, s. 8) 

Podle pravidel z roku 1988 se rozhodující set hraje systémem „tie - break" 

a sety jsou limitovány 17 body. Při losování má kapitán, který vyhrál los, právo 

vybrat si ze dvou možností: podání nebo příjem podání a stranu hřiště. Při 

podání musí být podávající neustále v zóně podání. Všechny činnosti, při 

kterých míč směřuje do pole soupeře, kromě podání a bloku, jsou považovány 

za útočné údery. Oddechový čas trvá 30 sekund (nemůže být zkrácen), hráči 

musí odejít ze hřiště do volné zóny v blízkosti své lavičky. Přestávky mezi všemi 

sety trvají 3 minuty. Místo trestu „důtka" je zaveden trest „penalizace". Trestu 

„vyloučení" musí vždy předcházet udělení „červené karty". Za urážlivé chování 

musí být člen družstva vždy „diskvalifikován". (Vít, J. a kol., 2001, s. 87, 88) 

Dle pravidel z roku 1992 musí číslování dresů hráčů být 1 - 18. 

Rozhodující set není limitován sedmnáctým bodem a musí končit rozdílem dvou 

bodů. Mimo hrací plochu je dovoleno „odbití s dopomocí" - to znamená, že je 

možné vrátit míč do hry i ze stolku zapisovatele, z lavičky družstva nebo tribuny. 

Hráč se může míče dotknout kteroukoliv částí těla nad kolenem, včetně kolena. 

Dotek sítě je chybou pouze tehdy, probíhá - li akce hraním míče u sítě nebo 

jde - li o úmyslný dotek. Rozhodčí povolí podání, i když podávající hráč není 

v zóně podání, stačí, když má hráč míč v ruce. Podávající se může v zóně pro 

podání libovolně pohybovat, nový pokus o podání je limitován třemi vteřinami. 
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Při vyloučení musí hráč na zbytek setu opustit hrací plochu, druhé vyloučení 

stejného hráče je považováno za diskvalifikaci. (Vít, J. a kol., 2001, s. 88) 

Roku 1994 jsou opět změny v pravidlech: podávat je možné po celé šířce 

zadní čáry (9 m). Hráč se může míče dotknout kteroukoliv částí těla, to 

znamená, že může hrát úmyslně i nohou pod kolenem. Míč se může dotknout 

postupně různých částí těla hráče za předpokladu, že se tyto dotyky vyskytnou 

v průběhu jedné akce - není možný dvojdotyk. (Zpravodaj, Praha: ČVS, 2004) 

Dotek sítě je chybou s výjimkou situace, kdy se hráč, který se pokouší hrát míč, 

náhodně dotkne sítě. (Vít, J. a kol., 2001, s. 88) 

Dle pravidel z roku 1996 je útočná čára prodloužena přidáním přerušované 

čáry v délce 1,75 m na obě strany hřiště. Ve světových FIVB jsou zavedeny 

mimo rozhodující set technické oddychové časy při dosažení pěti a deseti bodů 

v trvání jedné minuty. Napomenutí za nevhodné chování platí pro hráče po celé 

utkání. (Vít, J. a kol., 2001) 

Podle pravidel z roku 1998 je zavedena možnost hraní barevným míčem, 

jsou zrušeny ztráty podání, v prvním až čtvrtém setu je vítězství dosaženo 

25. bodem při rozdílu nejméně dvou bodů. Ve světových soutěžích FIVB se 

udělují technické oddychové časy v trvání devadesáti vteřin při dosažení osmi a 

šestnácti bodů. Vystřídanému zraněnému hráči již není dovoleno vrátit se do 

utkání. Do hry je zaveden obranný hráč, tzv. „libero" (Zpravodaj, Praha:ČVS, 

2004) Je zrušen „pokus o podání". (http://cs..wikipedia.org/wikiA/olejbal) [2005-

12-20] Změněna je signalizace s kartami - napomenutí bez karty, trest je žlutá 

karta, vyloučení červená karta a diskvalifikace je žlutá a červená karta 

dohromady. (Zpravodaj, Praha: ČVS, 2004) 

Vyloučený člen družstva musí na zbytek setu přejít do „prostoru pro 

vyloučené" (Vít, J. a kol., 2001, s. 89) 

Dle pravidel z roku 2000 je první napomínání za zdržování hry trestáno 

-.napomenutím za zdržování", (http://www.volejbalcz.cz/01-04_pravidla6.html) 

[2006-02-14] Následné zdržování kterýmkoli hráčem se trestá ztrátou rozehry. 

Libero nesmí podávat, blokovat ani se o blok pokusit, musí mít dres, který se 

barvou odlišuje od ostatních členů družstva (Oficiální pravidla ČVS, 2004). 
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Střídání libera nejsou započítávána jako normální střídání, jejich počet je 

neomezený, avšak mezi dvěma následujícími musí být jedna rozehra. Libero 

vstupuje a opouští hřiště jen přes postranní čáru a to mezi útočnou a koncovou 

čárou. Zraněný libero může být nahrazen kterýmkoli jiným hráčem. (Zpravodaj, 

Praha: ČVS, 2004). Při podání je dovolený dotek sítě míčem. 

(http://sport.idnes.cz/volejbal.asp?r=volejbal&c=A010907_161055_volejbal_inc) 

[2006-02-03] 

V roce 2002/2003 bylo zavedeno nové bodové hodnocení výsledků jako 

experiment v extralize mužů a následně od soutěžního období 2003/2004 ve 

všech republikových a některých krajských soutěží: Za výhru 3:1 a 3: 0 jsou 

připisovány 3 body, za výhru 3:2 2 body, prohru 2:3 1 bod, prohru 1:3, 0:3 

0 bodů, za kontumaci - 1 bod. 

V letošním ročníku (2005/2006) za jakoukoliv výhru jsou 2 body, za 

jakoukoliv prohru 1 bod, za kontumaci 0 bodů. 

(http://volejbal.idnes.cz/vol_muzi.asp?r=vol_muzi&c=A040203_105828_vol_ 

muzi_ber) [2006-02-04] 
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3. 4. Mládežnický volejbal na Rakovnicku 

3. 4. 1. Historie - středoškolské hry, mládežnická družstva Sokola, 

středních a základních škol na Rakovnicku 

Historie - středoškolské hry 

Volejbalové počátky v Rakovníku jsou spjaty s mezinárodní kosmopolitní 

organizací YMCA. (Nové proudy, 9. 4. 1921) 

„Roku 1921 se ustavilo v Rakovníku sdružení „Československá Ymca" , 

a tak došlo i k úzké spolupráci se studentstvem a profesorským sborem. Reálka 

propůjčovala ochotně Ymce svoji tělocvičnu. Ymca zavedla své nové hry 

míčové." (Brůžek, Z. a kol., 1983, s. 179) 

První volejbalové družstvo neslo název Ymca Black Boys. Bylo založeno 

r- 1921 a tvořeno studenty rakovnické reálky (Černý, O. Voříšek, F. Bízek 

(instruktor Ymcy), J. Veber, V. Voříšek, O. Hák, B. Kindl, P. Hübsch, Z. Tatíček, 

Konopásek). Většina studentů se zdokonalila ve volejbale až o prázdninách 

roku 1921 na letním stanovém táboře YMCA na Sázavě. 

První meziměstské zápasy sehrálo toto družstvo v Olomouci v dubnu 1922 

(Borský, J., 1988), kde zvítězilo, (kronika VK Rakovník) 

V roce 1923 se účastnilo velkého turnaje v Praze, kde z 25 družstev 

obsadilo 2. místo. (Kronika VK Rakovník) 

V roce 1924 končí družstvo BLACK BOYS svou činnost. (Nové proudy, 

3 10. 1924). Po prázdninách většina hráčů skončila studium na reálce, odešli na 

vysoké školy, zaměstnání do jiných měst. 

Ve volejbale nastal útlum, hrál se zde jen rekreačně, především na místní 
reálce. 

31. května 1925 se zúčastnilo 12 žáků I. středoškolských her v Praze, 

obsadili čtvrté místo. Po návratu z II. středoškolských her v Praze slavili 

1-6. 1925 „Tělocvičný den" hraním tlučené, odbíjené, soutěžili v posílkových 

závodech. 
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V roce 1926 bylo družstvo rakovnické reálky vyřazeno ihned v prvním kole. 

(Brůžek, Z. a kol., 1983) 

Na podzim roku 1929 se schází Sokolové toužící po odtržení některých 

sportů a zakládají odbor her za předsednictví profesora Fr. Diepolta. Tím začala 

úspěšná éra odbíjené v Sokole, družstvo Sokola bojovalo v přeboru ČOS 

a umísťovalo se na předních místech. Odbíjená se v Rakovníku dále 

rozšiřovala, hrálo se u 301. dělostřeleckého pluku, vytvořilo se družstvo Národní 

Garda 16. Volejbalu na chuť přišly i ženy, které hrají v Rakovníku organizovaně 

od roku 1924. (Borský, J., 1988) 

Dle dostupných pramenů se mládežnický volejbal hrál převážně na 

středních školách, neorganizovaně. Během válečných let se sportovní 

a tělovýchovné akce nekonaly. 

Dle Roční zprávy Masarykovy veřejné školy obchodní Rakovník 

a Masarykovy veřejné odborné školy pro ženská povolání Rakovník za rok 

1929- 1930 se věnovalo tělesné výchově mimo Masarykovu veřejnou školu 

obchodní a mimo Kupeckou školu pokračovací celkem 38 žáků a žákyň, sportu 

134 žáků a žákyň; z toho volleyballu 23; za rok 1930 - 1931 se mimo 

Masarykovu veřejnou odbornou školu pro ženská povolání věnovalo tělocviku 

v tělocvičných jednotách 31 žákyň, sportu 51 žákyň; z toho volleyballu 15, mimo 

Samostatnou odbornou školu pokračovací pro učně a učednice oděvních 

živností v Rakovníku se tělocviku v různých jednotách tělocvičných věnovalo 

celkem 16 učňů a učednic, sport pěstovalo celkem 52 žáků, z nich volleyball 

8.(Masarykova veřejná škola obchodní Rakovník, 1930, s. 27, 55, 71) 

Během školního roku 1930 - 1931 se dle XII. roční zprávy Masarykovy 

veřejné školy obchodní a Kupecké školy pokračovací v Rakovníku mimo ústav 

věnovalo tělocviku celkem 53 žáků a žákyň, sport pěstovalo 129 žáků a žákyň, 

z toho volleyball 49. (XII. roční zpráva Masarykovy veřejné školy obchodní 

a Kupecké školy pokračovací v Rakovníku, 1931, s. 10). V tomtéž školním roce 

dle II. roční zprávy Masarykovy veřejné odborné školy pro ženská povolání 

v Rakovníku pěstovalo tělocvik mimo školu 6 žáků a sportu se věnovalo 
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41 učňů a učednic; z toho volleyballu 7. (II. roční zpráva Masarykovy veřejné 

odborné školy pro ženská povolání v Rakovníku, 1931, s. 33) 

Dle XIII. roční zprávy Masarykovy veřejné školy obchodní a Kupecké školy 

pokračovací v Rakovníku se během školního roku 1931 - 32 mimo ústav 

věnovalo tělocviku celkem 65 žáků a žákyň, z toho volleyballu 63. (XIII. roční 

zpráva Masarykovy veřejné školy obchodní a kupecké školy pokračovací 

v Rakovníku, 1932, s. 9) Ve školním roce 1932 - 33 pěstovalo tělocvik mimo 

ústav 52 žáků a žákyň, z toho volleyball 61 (XIV. roční zpráva Masarykovy 

veřejné školy obchodní a Kupecké školy pokračovací v Rakovníku, 1933, s. 16), 

ve školním roce 1933 - 34 volejbal provozovalo 50 žáků a žákyň. (XV. roční 

zpráva Masarykovy veřejné školy obchodní a Kupecké školy pokračovací 

v Rakovníku, 1934, s. 11) 

Dle XVI. roční zprávy Masarykovy veřejné obchodní školy a odborné 

pokračovací školy pro živnosti obchodní v Rakovníku se ve školním roce 

1934 - 35 mimoškolně věnovalo volleyballu 57 žáků a žákyň (XVI. roční zpráva 

Masarykovy veřejné obchodní školy a odborné pokračovací školy pro živnosti 

obchodní v Rakovníku, 1935, s. 11), ve školním roce 1935 - 36 žáků a žákyň 

65. (XVII. roční zpráva Masarykovy veřejné obchodní školy a odborné 

pokračovací školy pro živnosti obchodní v Rakovníku, 1936, s. 10) 

Dle XVIII. roční zprávy Masarykovy veřejné obchodní školy a 33. odborné 

pokračovací školy pro živnosti obchodní v Rakovníku mimo ústav pilně cvičilo 

ve školním roce 1936 - 37 87 žáků a žákyň v tělocvičných spolcích. Volejbal 

v tomto školním roce hrálo 69 žáků a žákyň. (XVIII. roční zpráva Masarykovy 

veřejné obchodní školy a 33. odborné pokračovací školy pro živnosti obchodní 

v Rakovníku, 1937, s. 10, 11) 

Dle I. roční zprávy Masarykovy čsl. obchodní akademie, 19. veřejné 

obchodní školy a 34. odborné pokračovací školy pro živnosti obchodní 

v Rakovníku se ve školním roce 1937 - 1938 žáci mimo školní vyučovací 

hodiny zúčastnili v rámci branné výchovy několika místních zápasů v odbíjené 

se žáky státního reálného gymnasia doktora Zikmunda Wintra. Mimo školu se 

volejbalu věnovalo 106 žáků a žákyň. (I. roční zpráva Masarykovy čsl. obchodní 
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akademie, 19. veřejné obchodní školy a 34. odborné pokračovací školy pro 

živnosti obchodní v Rakovníku, 1938, s. 20, 21) 

Dle II. roční zprávy Masarykovy obchodní akademie v Rakovníku žáci ve 

školním roce 1938 - 39 byli druzí v turnaji v odbíjené rakovnického Sokola. 

Mimo školu se volejbalu věnovalo 114 žáků a žákyň. (II. roční zpráva 

Masarykovy obchodní akademie v Rakovníku, 1939, s. 12,13) 

V letech 1940 - 45 se odbíjená soustředila v podnikových družstvech, mezi 

nimiž si prvenství na Rakovnicku udržovalo družstvo Otta Rakovník. 

(TJ Lokomotiva Rakovník, 1981, s. 4) 

Po roce 1945 se volejbal hrál v jednotách a podnicích, mládežnický 

volejbal zatím pouze plnil úlohu mimoškolní aktivity na středních školách. 

Za zmínku hrajících podniků stojí např. Autobrzdy Rakovník, TOS, k. p., 

OÚNZ a hlavně pak družstvo Tatranu RKZ Rakovník. Tento oddíl se po 

vítězství v přeboru a po úspěšné kvalifikaci stal účastníkem KP II. třídy. 

(TJ Lokomotiva Rakovník, 1981, s. 12,13) 

V roce 1940 se začala formovat nová nastupující generace, její hráči 

později vytvořili kádr ligového družstva Velo Stadion hrající v letech 1946-

1947 nejvyšší soutěž, 1. ligu. Na tomto zatím největším úspěchu rakovnického 

volejbalu se podíleli hráči F. Brabec, M. Jirka, B. Klatovský, Z. Krejčí, E. Krob, 

M. Müller, V. Pichlt, A. Tobolka, M. Zápal, Z. Zima. Reorganizace tělovýchovy 

v roce 1949 však připravila Rakovník o volejbalovou ligu. (Borský, J., 1988) 

V roce 1951 byly zájmové kroužky rakovnické reálky sloučeny vnově 

založené sokolské družině, která se zapojila do Sportovních her školní 

mládeže. Pod vedením učitelů dosáhli sportovci školy několika úspěchů. Na 

soutěže se připravovali v nepovinných předmětech „sportovní hry", nebo 

v tělovýchovných kroužcích. Středoškolských her v odbíjené se účastnili 

pravidelně. 

Jelikož v rámci středoškolských her mohl startovat neomezený počet 

registrovaných sportovců, je třeba vyzdvihnout úspěch v krajském finále 
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odbíjené až v roce 1979, kdy studenti obsadili 1. místo a v krajském finále 

odbíjené v letech 1980 a 1981 místo 4. 

Hezkých výsledků dosáhlo též družstvo rakovnického gymnázia v roce 

1980, kdy obsadili v krajském kole středoškolských her 2. místo. Mezi opory 

družstev chlapců i děvčat patřili převážně členové Lokomotivy Rakovník: 

M. Tichý, L. Štíbr, J. Vaňourek, V. Kůsová, K. Vráblíková, D. Vaňková, 

N. Tjutčevová, I. Bartůňková, M. Suková, L. Pavlíková, H. Bendlová a další. 

(Brůžek, Z. a kol., 1983) 

Historie mládežnických družstev Sokola, středních a základních škol na 
Rakovnicku 

Dle Zápisu ze schůze odbíjené při OV ČSTV v Rakovníku ze dne 20. 4. 

1959 se prvně vedla diskuze o možnosti sestavení dorosteneckých družstev 

při Sokolu Svojetín, Rakovník, Hořesedly, Křivoklát. (Zápis ze schůze odbíjené 

při OV ČSTV v Rakovníku, 20. 4. 1959) 

Rok 1959 byl v mládežnickém volejbalu zlomový. Zprávy o odbíjené ze 

dne 7. 8. 1959 pak dokládají, že se mládežnická družstva skutečně utvořila. 

První zápasy odehráli: Sokol Milostín - Sokol Nesuchyně - Sokol Svojetín -

D. Rakovník - Lokomotiva Rakovník - Sokol Kněževes, Sokol Senomaty -

Sokol Lužná. (Zprávy o odbíjené, 1959) 

7. 6. 1959 se festivalových her mládeže v odbíjené zúčastnili 

žáci 2. osmileté střední školy Rakovník, Sokola Svojetín, osmiletého Křivoklátu 

A, osmiletého Křivoklátu B. Dále dorostenci Lokomotivy Rakovník, Sokola 

Svojetín, Hospodářské školy Rakovník, Sokola Lužné, Sokola Křivoklát, 

Jedenáctiletky Rakovník - 10. C, 9. A, 10. A. Dorostenky Sokola Milostín, 

Hospodářské školy Rakovník, Sokola Křivoklát, Jedenáctiletky Rakovník -

9. B. Žákyně 2. osmileté střední školy Rakovník, Sokola Senomaty, Sokola 

Křivoklát, kombinovaného družstva Sokola Velká Buková - Sokola Křivoklát. 

(Zprávy o odbíjené č. 6, 1959) 
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Velmi dobrých výkonů mládežnického volejbalu dosahoval Sokol 

Křivoklát. Dle zprávy o jeho činnosti oddílu odbíjené - mužů za rok 1959 měl 

Sokol 15 žáků, kteří trénovali 1 x týdně na škole, naučili se celkem úspěšně 

základním prvkům odbíjené. Zúčastnili se žákovských her při okresní II. CS, kde 

nad svým soupeřem zvítězili a získali titul přeborníka okresu. Dorostenců měl 

Sokol 9 členů, trénovali 1 x týdně. Problémem byly pracovní a studijní cesty 

žáků - jakmile dokončili školu, odcházeli pryč z Křivoklátu. Dorostenci se 

zúčastnili krajského přeboru dorostenců, Československého poháru dorostenců 

a čtyř turnajů. Sehráli celkem 16 zápasů, z toho 10 vítězných. Byl založen 

Putovní Křivoklátský pohár (obdoba a navázání na Křivoklátský pohár mužů). 

(Zpráva o činnosti oddílu odbíjené - mužů. Sokol Křivoklát, 1959) 

Dle zprávy o činnosti oddílu mužů odbíjené Sokola Křivoklát v roce 1960: 

Sokol měl 10 žáků, kteří trénovali 1 x týdně. Sehráli 2 přátelská utkání proti 

Rakovníku, obě vyhráli. Dorostenců bylo 7, trénují nepravidelně. Soutěž 

nevyhráli žádnou, 2 hráči byli pozváni do výběru pro sestavení krajského 

dorosteneckého reprezentačního družstva KV Praha (K. Maleček, J. Knop). 

J- Knop byl do družstva zařazen a působil tam celkem úspěšně. (Zpráva 

o činnosti oddílu mužů odbíjené Sokola Křivoklát, 1960) 

V roce 1961 se soutěže v odbíjené v rámci SHM pro dorostence 

a dorostenky narozené roku 1944 a výše zúčastnila družstva Střední 

ekonomické školy v Rakovníku (dorostenci + dorostenky), S W Š Rakovník 

(dorostenci + dorostenky), TOSu Rakovník (dorostenci + dorostenky), Sokola 

Křivoklát (dorostenci + dorostenky), S W Š Nové Strašecí (dorostenci 
+ dorostenky), Učiliště lesáků Písky (dorostenci), (Zápis ze schůzky sekce 

odbíjené při OV ČSTV, 1961) Lokomotiva Rakovník (dorostenci). (Soupiska 

družstva Lokomotiva Rakovník, 1961) 

Dle zprávy o činnosti odbíjené Sokola Křivoklát za rok 1961: Sokol měl 

8 mladších dorostenců, kteří trénovali 1 x týdně. Byli získání z žáků ZDŠ 

Křivoklát. Účastnili se SHM v Rakovníku, kde získali 2. místo. V okresním 

Přeboru se umístili na 1. místě a zajistili si tak účast v krajském přeboru 
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Středočeského kraje. Ve finále, které se konalo v Benešově u Prahy, se umístili 

na 2. místě. Sehráli 12 utkání, z toho 10 vítězných. Starších dorostenců měl 

Sokol 7. Trénovali pouze 3 s muži, celé družstvo se scházelo výjimečně jen 

k mistrovským zápasům. V SHM se stali okresními přeborníky, v okresním 

přeboru se umístili na 1. místě. Jako přeborníci okresu startovali v oblastním 

kvalifikačním krajském turnaji, kde z 5 družstev skončili na 2. místě 

a probojovali se tak do finále kraje, kde skončili na místě 4. V podzimním kole 

byli na Rakovnickém okrese 1. Sehráli celkem 26 utkání, z toho 20 vítězných. 

Hráči K. Maleček a J. Knop byli zařazeni do krajského reprezentačního 

družstva, které sehrálo 2 mezikrajská utkání proti Jihočeskému kraji. 

Dorostenek měl Sokol 10. V oblastním přeboru byly na 1. místě. Ve finále 

krajského přeboru, které se konalo v Čelákovicích, se umístily na 3. místě. 

Sehrály celkem 15 utkání, z toho 10 vítězných. (Zpráva o činnosti odbíjené 

Sokola Křivoklát, 1961) 

V roce 1962 se soutěže účastnili dorostenci týmů: Sokol Senomaty, Sokol 

Křupá, Slavia ZTŠ Rakovník, ZOU Nové Strašecí, ZDŠ Čistá, TJ Lokomotiva 

Rakovník (trenér M. Jirka), ZOU Nové Strašecí, (Zápis ze schůze sekce 

odbíjené při OV ČSTV, 1962), Sokol Křivoklát, Sokol Milostín, Sokol Senec 

(Zpráva o činnosti oddílu odbíjené Sokola Křivoklát, 1962), dorostenky: Slavia 

ZTŠ Rakovník. (Zápis ze schůze sekce odbíjené při OV ČSTV, 1962) 

Volejbal se hrál na mládežnických organizacích škol a učilišť: Odborné 

učiliště TOS Rakovník, Zemědělské učiliště Nové Strašecí, Devítiletka Lány, 

SEŠ Rakovník (Soupiska - dorost, 1962) 

Dle Zprávy o činnosti oddílu odbíjené Sokola Křivoklát za rok 1962: Sokol 

měl 9 členů starších dorostenců. Samostatné tréninky neměli, většina byla 

mimo Křivoklát. Scházeli se jen k mistrovským utkáním. Stali se přeborníky 

rakovnického okresu, vyhráli oblastní turnaj v Kladně a ve finále krajského 

Přeboru Středočeského kraje skončili na 4. místě. K. Maleček byl stále 

v reprezentačním družstvu dorostenců a byl zařazen do širšího výběru 

národního družstva dorostenců. Dorostenky vyhrály okresní přebor, zvítězily 

v oblastním turnaji v Kladně a ve finále krajského přeboru Středočeského kraje 
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se umístily na 3. místě. (Zpráva o činnosti oddílu odbíjené Sokola Křivoklát, 
1962) 

V roce 1963 byla do SHM a ČSSH v odbíjené přihlášena tato družstva: 

SWŠ Nové Strašecí (dorostenci + dorostenky), ČSM Zátiší (dorostenci 

+ dorostenky), Podnik. Odb. učiliště STS (dorostenci), SZTŠ Rakovník 

(dorostenci + dorostenky), SEŠ Rakovník (dorostenky), Lesnická učňovská 

škola Píská (dorostenci), STS Nové Strašecí (dorostenci, dorostenky). (Zápis ze 

schůze sekce odbíjené OV ČSTV v Rakovníku, 1963) 

Vletech 1964 - 1965 hráli okresní přebor dorostu dorostenky Sokola 

Lodenice, Lokomotivy Rakovník, ČSM SEŠ Rakovník, dorostenci Lokomotivy 

Rakovník, Sokola Křivoklát, Slavie Rakovník SZTŠ, ČSMUŠL Píská, Sokola 

Hořovický. (Zápis ze sekce odbíjené rozšířenou o zástupce oddílu okresních 

soutěží, 1965) 

31. 7. 1966 je pořádán Sokolem Křivoklát turnaj dorostenců O putovní 

křivoklátský pohár. (Zápis ze sekce odbíjené OV ČSTV v Rakovníku, 1966) 

Okresní přebor dorostu nebyl od roku 1968 hrán. Na okrese Rakovník 

bylo pouze družstvo dorostu Lokomotivy Rakovník, které hrálo v oblastní 

soutěži. (Zápis ze sekce odbíjené, 1968) 

3- 4. 2. Mládežnická družstva chlapců Lokomotivy Rakovník a VK 

Rakovník 

TJ Lokomotiva Rakovník byla největší tělovýchovnou jednotou v rámci 

ČSTV v okrese Rakovník. Vznikla v roce 1957. Kromě odborů ZRTV a turistiky, 

které měly největší počet členů, patřily k největším též oddíly tenisu, odbíjené, 

Pozemního hokeje, ledního hokeje. Naopak mezi nejmenší se řadily oddíl lehké 

atletiky, badmintonu, sportovní gymnastiky, šachů a lyžování. Ve 
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24 mládežnických kolektivech bylo v té době zapojeno 944 mladých sportovců 

do 18 let. (Borský, J., 1988) 

První zmínka o mládežnickém volejbalu pod Lokomotivou Rakovník je 

z roku 1959 (dorostenci) (Zprávy o odbíjené, 1959) , pak 1961 (Soupiska 

družstva Lokomotiva Rakovník - okresní přebor dorostu, 1961), 1962 

(dorostenci) (Zápis ze schůze sekce odbíjené při OV ČSTV, 1962), 1965 

(dorostenci). (Zápis ze sekce odbíjené rozšířenou o zástupce oddílů okresních 

soutěží, 1965) 

V letech 1965 - 1970 vznikala dorostenecká volejbalová družstva. Trenéry 

byli Dušek, M. Jirka. Pod vedením trenéra M. Jirky st., v roce 1968 - 1972 hráli 

dorostenci I. třídu krajského přeboru. (TJ Lokomotiva Rakovník, 1981) 

Nejlepšího úspěchu dosáhli v roce 1971, kdy skončili druzí v kraji za 

vítěznou Příbramí. Po odchodu některých hráčů a doplnění kádrů novými hráči 

v následujících dvou letech hráli stejnou soutěž pod vedením trenéra 

ing. Hvězdy v tomto složení: Kraus, Lehovec, B. Štíbr., Jirka, Procházka, 

Kondelík, Pásek, Tichý, Zuzka, Píchá a další. (Zápis ze schůze oddílu odbíjené 

Lokomotiva Rakovník, 1971) 

V roce 1972 se po velmi dobré hře probojovali do I. třídy krajského přeboru 

a nakonec i do finále o postup do II. ligy. O postup do II. ligy prohráli 

s Lokomotivou Kolín a obsadili celkově 2. místo ve středočeském kraji. (Zpráva 

o činnosti oddílu odbíjené, 1972) 

V roce 1973 hráli dorostenci II. třídu turnajově, čímž půl roku stagnovali. 

Určitým přínosem bylo zařazení družstva do okresního přeboru dospělých. 

Družstvo převzal trenér Němeček. V podzimní turnajové části postoupili mezi 

nejlepších 8 družstev. K největšímu úspěchu patřilo vítězství v turnaji 

družstev v Plzni. 

V roce 1973 činnost tohoto družstva zanikla přechodem většiny hráčů do 

kategorie mužů. (Zápis z výroční členské schůze oddílu odbíjené TJ Lokomotivy 

Rakovník, 1973) 
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„Systematické práci s nejmladší mládeží se oddíl odbíjené začal zabývat 

od roku 1973. Bylo založeno celkem 6 družstev: starší žákyně - trenér 

J. Vlasák (II. třída), mladší žákyně - trenér S. Salák (II. třída), starší žáci -

trenér Adamec, ing. Fiala, minižákyně - trenér Vondraš, minižáci - ing. Cífka, 

Vostrá (II. třída)". (TJ Lokomotiva Rakovník, 1981, s. 9) 

V roce 1972 - 1973 vzniklo družstvo chlapců mladšího dorostu složené 

z dvanácti chlapců. Nejúspěšnějším byl rok 1974, kdy se stali přeborníky 

středočeského kraje a postoupili do II. národní ligy skupiny B. (Zápis ze schůze 

oddílu odbíjené TJ Lokomotivy Rakovník, 1975) 

Družstvo pod vedením trenéra Němečka hrálo ve složení: Koutník, 

Křikava, Krupička, Mach. L. Štíbr, Macák, Kohutič, Doležal, Bureš, Dlouhý, 

Polcar, Matuška, Rázek. 

Dorostenci Lokomotivy Rakovník působili ve II. národní lize dva roky, 

mezi největší opory patřili Mach a Koutník, kteří byli stálými členy 

reprezentačního dorosteneckého družstva středočeského kraje. (Zápis ze 

schůze oddílu odbíjené TJ Lokomotivy Rakovník, 1975). 

..V pozdějších letech hrál Mach v Aeru Odolena Voda; L. Štíbr v Nymburce 

extraligu." (TJ Lokomotiva Rakovník, 1981, s. 9) 

V roce 1974 vznikla žákovská družstva chlapců a dívek a družstvo 

minižáků Družstva se zúčastňovala žákovských soutěží v rámci 

středočeského kraje. (Zpráva o činnosti oddílu odbíjené, 1976) 

Od roku 1976 došlo mezi TJ Lokomotivou Rakovník a ODPM Rakovník 

k navázání spolupráce a dohodě při materiální a finanční podpoře činnosti 

mladších družstev, která budou startovat pod hlavičkou ODPM. Družstva 

tuž i la možnosti soustředění v zařízení ODPM v Jesenici a spolupráce se 

dobře rozvinula a osvědčila. (TJ Lokomotiva Rakovník, 1981) 
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V letech 1976 a 1977 opět začalo družstvo rakovnických dorostenců hrát 

krajský přebor pod vedením nového trenéra Krupičky. (Zpráva o činnosti oddílu 

odbíjené, 1976) 

V roce 1977 družstvo starších žáků skončilo ve finálové skupině 

krajského přeboru na druhém místě, systematická příprava a výkonnostní růst 

se projevil také u družstva minižáků, které se zúčastnilo řady turnajů 

v minivolejbale. (Zápis ze schůze oddílu odbíjené, 1977) 

V roce 1978 družstvo mladších dorostenců, vedené M. Jirkou ml., ve 

finále krajského přeboru obsadilo 3. místo. Družstvo žáků pod vedením trenérů 

Němečka a Cífkové vyhrálo turnaj v Kralupech. V krajské soutěži se umístilo na 

9. místě. (Zpráva o činnosti oddílu odbíjené TJ Lokomotivy Rakovník, 1979) 

V roce 1980 pro nedostatek hráčů bylo družstvo mladších dorostenců ze 

soutěže odhlášeno. Družstvo žáků skončilo v krajské soutěži na 2. místě. Dále 

dosáhli řady výborných výsledků, např. vítězství v Českém poháru kraje 

a postup do Poháru ČR, 1. místo v krajském poháru SČSP, 4. místo na VCP 

atd. (Výroční členská schůze oddílu odbíjené TJ Lokomotiva Rakovník, 1981) 

Ve stejném roce bylo založeno družstvo minižáků pod vedením trenéra 

Duška a Tiché. (Výroční členská schůze oddílu odbíjené TJ Lokomotiva 

Rakovník, 1981) 

Soutěžní ročník 1981 - 1982 se hrál již druhým rokem u všech 

mládežnických družstev novým skupinovým systémem. Teprve v jarních kolech 

se nejlepší družstva z podzimních skupin střetla ve vzájemných utkáních o titul 

krajského přeborníka. (Rozvoj, 18. 9. 1980) 

Dorostenci, které v této době trénoval Mgr. J. Němeček a Mgr. B. štíbr, 

vyhráli na podzim svou skupinu a postoupili do finále. (Rozvoj, 8. 10. 1981) 

Zde v soutěži o přeborníka kraje vybojovali druhé místo za družstvem Benátek 

nad Jizerou. (Zpráva o činnosti oddílu odbíjené TJ Lok. Rakovník, 1983) Dále 

* roce 1982 startovalo družstvo i v několika turnajích, z nichž nejzajímavější se 
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konal v Liberci za účasti deseti špičkových dorosteneckých družstev z celé 

republiky. Obsadili zde solidní pátou příčku. (Rozvoj, 18. 2. 1980) 

V roce 1983 pořádal oddíl odbíjené Lokomotivy Rakovník finále Českého 

poháru v odbíjené mladších dorostenců. Rakovničtí dorostenci tento turnaj 

vyhráli a získali tak právo reprezentovat kraj v národním finále. V těžké 

konkurenci osmi družstev obsadili šesté místo. Následoval odchod dvou 

kvalitních hráčů (Beneš, Jachek), kteří odešli do TSM VŠ Praha. Jejich odchod 

družstvo citelně oslabil, což se projevilo tím, že družstvo nepostoupilo ze své 

skupiny do jarního finále. Slabší skupinu pak na jaře vyhráli. (Zpráva z hodnotící 

schůze oddílu odbíjené za rok 1983, 1984) 

V roce 1984 - 1986 se zúčastňovalo družstvo žáků krajských soutěží. 

Např. v roce 1986 skončilo na 6. místě. (Zpráva o činnosti oddílu odbíjené, 

1986) 

V ročníku 1987 - 1988 skončili dorostenci Lokomotivy Rakovník ve 

složení M. Němeček, I. Trešl, P. Čech, J. Dušek, P. Koutník, Z. Stružka, 

M. Kopřiva, M. Majer, Z. Gregor, M. Mika, Z. Šimůnek, T. Egrmajer třetí v kraji 

a o rok později se stali krajskými přeborníky před druhým Baníkem Příbram. 

Trenérem družstva byl Mgr. Dušek. (Rozvoj, 15. 6. 1989) (příloha č. 6) 

V tomto roce se také zúčastnili tříkolového turnaje o pohár 

J- F. Chaloupeckého. Postupně se hrálo ve Vítkovicích, Benátkách, Teplicích. 

Rakovničtí dorostenci obsadili páté místo v konkurenci osmnácti družstev. 

(Rozvoj, 13. 4. 1989) 

V roce 1989 skončil tým d o r o s t e n c ů v krajském finále na druhém místě. 

V tomtéž roce je založeno další družstvo - přípravka žáků - pod vedením 

trenéra L. Jirky a ing. Smutného. (Rakovnické noviny, 30. 4. 1989) 

Od roku 1992 do roku 1994 hráli dorostenci krajské přebory pod vedením 

trenéra L Jirky V sezóně 1993 - 1994 v kategorii dorostenců obsad.l 

rakovnický tým třetí místo v oblastním přeboru. Za družstvo nastupoval. 

D- Felda., V Folda V., Zátko, šmidrkal, Jirka, J. Borský. V následujícím ročníku 
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však pro nedostatek hráčů družstvo nestartovalo. (Rakovnicko, 15. 6. 1989) 
(příloha č. 7) 

V roce 1998 bylo založeno družstvo mladších dorostenců za vedení 

trenéra K. Michala a Mgr. P. Šváchové. Od roku 1999 tým trénoval 

Mgr. B. Štíbr. Dorostenci hráli v ročníku 1999 - 2000 a 2000 - 2001 krajský 

přebor dorostenců ve složení: Jan Křikava, Jiří Křikava, Mužík, P. Štíbr, 

Petrbok, Bařtipán, O. Kinkor, L. Šajner, A. Šajner, Suchý, Knap. 

V květnu 2001 se na 3. základní škole v Rakovníku uskutečnily přijímací 

zkoušky do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřenou na 

volejbal. Ve třídě bylo celkem 27 žáků (18 chlapců, 9 dívek). V rámci školní 

tělesné výchovy měli žáci tři vyučovací hodiny a dvě hodiny míčových her. 

Zároveň byly registrováni ve volejbalovém klubu VK Rakovník a absolvovali 

další dva tréninky týdně. Počáteční členská základna byla zhruba 18 chlapců. 

Po roce přípravy vstoupily v soutěžním ročníku 2001 - 2002 do krajského 

Přeboru žáků, kde v premiérovém ročníku obsadili 4. místo z 5 účastníků. 

Trenéři v tomto roce byli Mgr. Jan Křikava a Mgr. J. Brich. (Výroční zpráva VK 

Rakovník kat. žáků, 2002) 

V ročníku 2002 - 2003 se do vedení družstva žáků 3. ZŠ zapojil nový 

trenér Mgr. M. Kriško, který využil své dlouholeté zkušenosti a zkvalitnil 

technickou přípravu hráčů. V tomto ročníku došlo bohužel k velkému úbytku 

hráčů, kteří dali přednost jiným sportům, nebo se začali věnovat jiným zálibám. 

Na druhé straně je nutno říci, že přišlo několik nových hráčů, kteří zapadli do 

kolektivu a snažili se dohnat své spoluhráče v herních činnostech jednotlivce, 

což se jim ve větší míře dařilo. Družstvo se v krajském přeboru žáků umístilo 

na 3. místě ze 4 účastníků za Příbramí a Mnichovým Hradištěm. Kromě 

krajského přeboru se zúčastnilo také dvou turnajů žáků a to v Tachově, kde 

2 8 družstev obsadilo 4. místo a v Plzni z 12 družstev 5. místo, když jako jed.ne 

Porazilo vítěze turnaje Slavii Liberec. (Výroční zpráva VK Rakovník kat. žáku, 

2003) 
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V posledním roce žákovské kategorie (sezóna 2003 - 2004) obsadilo 

družstvo složené především ze žáků 3. ZŠ, třídy s rozšířenou výukou tělesné 

výchovy zaměřené na volejbal, opět 3. místo ze 4 účastníků za Příbramí 

a Mnichovým Hradištěm. Zúčastnili se dvou turnajů, na prvním v Tachově hráli 

dobrý volejbal a z 10 družstev obsadili 2. místo, druhý v červnu sami 

organizovali a po vyrovnaných zápasech družstvo „A" obsadilo 3. místo za 

vítězem Slávií Liberec a Tachovem. Družstvo „B" složené z mladých hráčů 

obsadilo 7. místo. Pro soutěž Českého poháru žáků byli do VO Příbram 

zapůjčeni tři hráči (Michal Kriško ml., Petr Šteidl, Ondřej Sklenář). Michal Kriško 

ml. byl navíc uvolněn i na hostování pro Mistrovství republiky žáků. Jmenovaní 

tři hráči rovněž reprezentovali VK Rakovník v KCM Středočeského kraje na 

Myslíkovém memoriálu v Hradci Králové. (Výroční zpráva VK Rakovník kat. 

žáků, 2004) 

V ročníku 2004 - 2005 se hráči oddílu VK Rakovník zúčastnili krajského 

Přeboru kadetů. Soupeři jim byli Kladno, Mladá Boleslav a oddíl VO Příbram, 

kteří v uplynulém ročníku neuhráli baráž o extraligu kadetů a museli hrát krajský 

Přebor. Hráčská kvalita tohoto oddílu byla nad možnosti ostatních a bez 

Porážky vyhráli Krajský přebor kadetů Středočeského kraje. Druhé místo 

obsadilo při rovnosti bodů, ale lepším poměrem setů hráči Kladna před VK 

Rakovník. Oddíl přihlásil tuto kategorii i do Českého poháru, kde v premiérovém 

roce kadeti obsadili celkové 5. místo v Českém poháru kadetů. Tuto herní 

zkušenost pak hráči uplatnili v červnu v turnaji na domácí antuce. I když porazili 

vítěze turnaje „A" družstvo Slávie Liberec, horším poměrem setů nakonec 

obsadili 2. místo ze 7 účastníků. Družstvo „B", složené většinou z mladších 

hráčů, obsadilo 7. místo. I v tomto ročníku pokračovala spolupráce s oddílem 

VO Příbram. Zájem projevili o hostování dvou hráčů, Michala Kriška ml. 
a Ondřeje Sklenáře, kteří nastoupili na střední školu v Příbrami. Michal Kriško 

mi- byl dále vybrán do reprezentace České republiky kadetů. Zúčastnil se 

kvalifikace na Mistrovství Evropy ve Žďáru nad Sázavou, kde reprezentace 

obsadila 3. místo za Slovenskem a Španělskem a tím se na Mistrovství Evropy 

nekvalifikovala. (Výroční zpráva VK Rakovník kat. kadetů, 2005) 
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3. 4. 3. Mládežnická družstva dívek Lokomotivy Rakovník a VK Rakovník 

První zmínka o mládežnickém volejbale (dorostenky) pod Lokomotivou 

Rakovník je z roku 1965. (Zápis ze schůze sekce odbíjené, 1965) 

Na jaře 1970 bylo utvořeno družstvo dorostenek Lokomotivy Rakovník. 

Na podzim vyhrály oblastní přebor II. třídy, na jaře již bojovaly v I. třídě. (Zpráva 

o činnosti oddílu odbíjené TJ Lokomotivy Rakovník, 1970) 

Zde se jim podařilo zvítězit a postoupit do krajského finále, které se hrálo 
v Kralupech nad Vltavou. V tomto turnaji skončily na třetím místě. (Zápis ze 

schůze oddílu odbíjené Lokomotiva Rakovník, 1971) 

O rok později (1971) se rakovnické dorostenky dostaly do finálového 

turnaje, kde podlehly Mladé Boleslavi a postup do II. národní ligy jim unikl. 

(Zpráva o činnosti oddílu odbíjené, 1972) Družstvo nastupovalo pod vedením 

trenéra Mgr. Duška v sestavě Gebhartová, Laitnerová, Strejcová, Háčková, 

Jindrová, Diepoltová, Oulická, Vavruškové, Herinková, Líkařová, Poddaná, 

Heroldová, Skoupá. Po odchodu starších hráček výkonnost družstva klesla. 
(Zápis z výroční členské schůze oddílu odbíjené TJ Lokomotivy Rakovník, 
1974) 

-Systematické práci s nejmladší mládeží se oddíl odbíjené začal zabývat 

°d roku 1973. Bylo založeno celkem 6 družstev: starší žákyně - trenér 
J- Vlasák (II. třída), mladší žákyně - trenér S. Salák (II. třída), starší žáci -

t^nér Adamec, ing. Fiala, minižákyně - trenér Vondraš, minižáci - ing. Cífka, 
V°strá (II. třída)" (TJ Lokomotiva Rakovník, 1981, s. 9) 

V roce 1974 hrálo družstvo dorostenek (bývalé starší žákyně pod 
Vedením trenéra Saláka) jarní soutěž ve slabší skupině krajského přeboru 
a hlavním úkolem bylo stabilizovat kádr hráček. Nový ročník 1974/1975 se 

družstvu podařilo probojovat do finálové skupiny krajského přeboru. (Zápis ze 
Schůze oddílu odbíjené TJ Lokomotivy Rakovník, 1975) 
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Do nového ročníku 1974/1975 nebylo družstvo dorostenek přihlášeno 

pro nedostatek hráček. Družstvo žákyň po dvouleté činnosti vykazuje velký 

výkonnostní růst, družstvo hraje v krajské soutěži a v ročníku 1975/1976 

skončilo na druhém místě. Družstvo se zúčastňuje řady turnajů a o prázdninách 

výcvikových táborů. (Zápis z výroční schůze oddílu odbíjené TJ Lokomotivy 

Rakovník, 1975) 

V roce 1976 pokračují dorostenky (bývalé mladší žákyně pod vedením 

trenéra Saláka) po přechodu z žákovské kategorie úspěšně ve vyšší věkové 

kategorii a v soutěžích obsadily 3. místo. (Zpráva o činnosti oddílu odbíjené, 

1976) 

V dalším roce družstvo dorostenek hrálo krajský přebor, kde skončilo ve 

své skupině druhé. Družstvo žákyň vyhrálo svoji skupinu a postoupilo do 

semifinále. Ve všech turnajích organizovaných komisí mládeže KV ČSTV se 

vždy probojovaly do finále. Družstva dorostenek a žákyň se zúčastnila i letního 

soustředění v Jesenici. (Zápis ze schůze oddílu odbíjené, 1977) 

V roce 1978 družstvo mladších dorostenek vedené trenérem Salákem 

skončilo v krajském přeboru na 2. místě. Během roku se zúčastnilo řady 

turnajů, např. Českého poháru v Kolíně - druhé místo, Putovní pohár ODPM 

Rakovník - druhé místo atd. Družstvo starších žákyň vedené trenérem 

Vondrášem pokračovalo ve své činnosti již třetím rokem a skončilo na pátém 

místě. Družstvo starších dorostenek vedené trenérem Vlasákem se 

Probojovalo do semifinále krajského přeboru. V září bylo založeno družstvo 

minižákyň. Děvčata se zatím zaměřovala na všestrannou připravenost 

a věnovala se minivolejbalu. (Zpráva o činnosti oddílu odbíjené TJ Lokomotivy 

Rakovník, 1978) 

V roce 1979 mladší dorostenky, žákyně i minižákyně dosahovaly velmi 
s|abých výsledků. Hlavním úkolem bylo stabilizovat hráčské a trenérské kádry. 

Mladší dorostenky skončily na 4. místě v krajském přeboru. (Výroční členská 
Schůze oddílu odbíjené TJ Lokomotiva Rakovník, 1980) 

V roce 1980 - 1981 mladší dorostenky byly doplněny některými hráčkami 
2 Mužstva žákyň a postoupily do finálové skupiny, kde skončily na druhém 
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místě. (Zpráva o činnosti oddílu odbíjené TJ Lokomotiva Rakovník, 1981) 

Družstvo starších žákyň začalo na podzim hrát své mistrovské soutěže 

a skončilo na druhém místě. Dále v tomto roce pracovala další dvě družstva 

mladších žákyň vedená trenéry Salákem a Cífkovou. (Zpráva o činnosti oddílu 

odbíjené TJ Lokomotiva Rakovník, 1981) 

V roce 1982 družstvo starších dorostenek skončilo v krajském přeboru 

na druhém místě. Řada hráček odešla po maturitě na vysoké školy a zbývající 

hráčky začaly hrát za dospělé. Družstvo starších žákyň skončilo také na 

druhém místě. Družstvo mladších žákyň ve svých soutěžích se umístilo na 

Předních místech. (Zpráva o činnosti oddílu odbíjené TJ Lok. Rakovník, 1982) 

V roce 1983 družstvo mladších dorostenek skončilo v krajském přeboru 

na 4. místě a do lepší finálové skupiny se neprobojovalo. Družstvo starších 

žákyň si vedlo poměrně úspěšně v krajských soutěžích. O prázdninách 

absolvovaly tréninkové soustředění. V soutěži skončilo druhé ve skupině 

a zúčastnilo se jarního finále 1984. (Zpráva z hodnotící schůze oddílu odbíjené 

za rok 1983, 1984) 

V roce 1984 volejbalový oddíl Lokomotivy Rakovník uspořádal volejbalový 

turnaj mladších dorostenek. Děvčata domácí Lokomotivy Rakovník skončila 

na třetím místě. Turnaj vyhrály dorostenky Lokomotivy Zdice před německým 

družstvem TZ Glienicke. (Rozvoj, 12. 7. 1984) 

Následující ročník 1985 - 1986 byly rakovnické dorostenky ještě o něco 

Spěšnější. Na podzim bez problémů vyhrály svoji skupinu a v jarní části 

Prohrály jediné utkání, celkově se umístily na druhém místě v kraji. Základní 

^s t ku tvořila: Dědková, Kunftová, Košíková, Moravcová, Štumpfová, Týčová. 

(Rozvoj, 12. 6. 1986) 

V ročníku 1986 - 1987 po několikaleté odmlce přihlásil oddíl družstvo 

A r š í c h žákyň do soutěže. Družstvo si počínalo na začátečníka poměrně 
d°bře a získalo několik vítězství. (Zpráva o činnosti oddílu odbíjené, 1986) 

V roce 1988 je založena přípravka krajského přeboru mladších žákyň pod 

Vedením trenérky K. Chládkové. 
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Do mistrovských soutěží v ročníku 1989 - 1990 zasáhlo družstvo 

mladších žákyň vedené trenérem Páskem. Staly se přebornicemi kraje před 

Kaučukem Kralupy, Českým Brodem, Říčany A a Mladou Boleslavi. Děvčata 

sehrála 24 mistrovských zápasů a 7 přátelských turnajů. (Rozvoj, 14. 3. 1990) 

V roce 1989 byla založena přípravka žákyň pod vedením K. Chládkové. 

(Zpráva o činnosti oddílu odbíjené TJ Lok. Rakovník, 1989) 

Po soustředění v srpnu 1990 děvčata rozehrála krajský přebor v kategorii 

starších žákyň, kde po podzimní části zaujímala třetí místo, které nakonec 

i udržela. (Rakovnické noviny, 3. 1. 1991) 

V ročníku 1991 - 1992 byly žákyně vedeny trenérkou Mgr. Z. Jirkovou. 

Vletech 1991 - 1993 se družstvo pod vedením trenérky Mgr. Z. Jirkové 

zúčastňovalo krajského přeboru v kategorii starších žákyň a celé řady 

turnajů, kde získávalo další cenné zkušenosti. 

V ročníku 1994 - 1995 se opět pod vedením trenérky Mgr. Z. Jirkové 

umístily na 2. místě krajského přeboru za Příbramí. V tomto roce startovaly již 
za mladší dorostenky. 

V roce 1995 družstvo mladších dorostenek vyhrálo turnaj v Rakovníku 

Před družstvy Spolany Neratovice, Lokomotivy Beroun a Kaučuku Kralupy. 

(Rakovnicko, 29. 3. 1995) Dále startovaly na turnaji v Neratovicích, kde po 

dobrém výkonu postoupily ze skupiny mezi nejlepší čtyři družstva. Zde obsadily 

třetí místo za družstvy Baníku Příbram A a Tatranu Střešovice. (Rakovnicko, 

29- 3. 1995) Také v oblastním přeboru ročníku 1994 - 1995 se družstvu 

hladších dorostenek dařilo, když se umístilo na druhém místě. Celou soutěž 

odehrály tyto hráčky: G. Chládková, Z. Dykastová., I. Dykastová., 
V- Charvátová, Ronzová, Rejšková, Stopková, Jirková, Černá, Píchová. 

Následující ročník 1995 - 1996 se hrál turnajovým způsobem za účasti 

Pěti družstev Hořovice, Zdice, Beroun, Příbram, Rakovník. Po podzimní části 

Osadily hráčky první místo a postoupily do jarního finále o přeborníka kraje. 

(Rakovnicko 3 10 1995) Hráčky se u t k a l y společně s družstvy Berouna, 

^'adou Boleslavi a Kaučukem Kralupy. Ve finále zvítězily a staly se 

Přebornicemi kraje. (Rakovnicko, 4. 6. 1996) 
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Ve dnech 16. - 20. května 1996 se družstvo zúčastnilo otevřeného turnaje 

v Holandsku. V turnaji za účasti 58 družstev po vítězství v základní skupině 

a postupu do finále obsadilo družstvo celkově páté místo. Rakovnická 

G. Chládková byla vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje ve své kategorii. 

(Raport, 29. 5. 1996) 

Dalšího úspěchu v roce 1996 dosáhly hráčky Jirková, G. Chládková, 

V. Charvátová., I. Dykastová na přeboru středních škol. Zde za družstvo M OA 

Rakovník postoupily do republikového kola, kde obsadily sedmé místo. 

(Rakovnicko, 23. 6. 1996) 

V sezóně 1996 - 1997 vybojovaly jako mladší dorostenky 1. místo 

Podzimní části krajského přeboru pod vedením trenérky Mgr. Z. Jirkové. Jarní 

část soutěže již pod vedením trenéra L. Jirky hrály jako starší dorostenky 

(příloha č. 8), vybojovaly 2. místo za Příbramí. Většina hráček následující 

sezónu odešla do družstva žen, kde působí dodnes (M. Stopková, 
2. Dykastová, G. Chládková) 

Tutéž sezónu startovaly žákyně pod vedením trenérky Mgr. Z. Jirkové ve 

složení L. Šuléřová, Hajslová, Prokešová, Čermáková, P. Stopková, Zelená, 

Romerová, Levová, K. Černá, Píchová, K. Strynková, Sýkorová. V krajském 

Přeboru se umístily na 6. místě. 

V sezóně 1997 - 1998 se žákyně pod vedením trenérky Mgr. Z. Jirkové 

Místily v krajském přeboru na 1. místě, však nepostoupily dále do kvalifikace, 

jelikož musely do vyšší věkové kategorie. 

V sezóně 1997 - 1998 se žákyně pod vedením trenérky Mgr. Z. Jirkové 

umístily v krajském přeboru na 1. místě, však nepostoupily dále do kvalifikace, 

jelikož musely do vyšší věkové kategorie. 

V roce 1994 je opět založena přípravka mladších žákyň pod vedením 
D- Psohlavcové. 
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V sezóně 1998 - 1999 družstvo mladších dorostenek vedené trenérem 

Mgr. Janem Křikavou získalo druhé místo ve finálové skupině oblastního 

přeboru. O tento výsledek se zasloužily hráčky K. Černá, Čermáková, 

Krausová, Levová, Píchová, Poulová, Prokešová, Romerová, Šuléřová, Zelená. 

(Rakovnický deník, 24. 3. 1999) 

V témž ročníku bylo posíleno družstvo žákyň trenérky Mgr. Z. Jirkové 

novými hráčkami (Jeřábková, Sušánková, K. Hejdová, Horníková, T. 

Hartmannová, K. Ecková, S. Mrhalová), v krajském přeboru obsadily 4. místo. 

V ročníku 1999 - 2000 hrály hráčky pod vedením trenéra Mgr. J. Křikavy 

již soutěž starších dorostenek. Vedle odpovídající krajské soutěže mládeže, 

v níž bylo pouze pět týmů, hrály dorostenky z důvodu větší zápasové 

vytíženosti souběžně ještě krajskou soutěž druhé třídy žen. Za sezónu tak 

děvčata sehrála celkem kolem šedesáti soutěžních utkání. Soutěží krajského 

přeboru starších dorostenek prošla děvčata bez jediné porážky, jediným 

vážnějším soupeřem jim byl tým Mladé Boleslavi, a zajistila si tak postup do 

dorostenecké ligy. 

V témž roce vybojovali žákyně Mgr. Z. Jirkové 5. místo v krajském 

přeboru. 

V sezóně 2000 - 2001 hrály starší dorostenky pod vedením trenéra 

J. Křikavy dorosteneckou ligu (příloha č. 9), druhou nejvyšší republikovou 

soutěž v kategorii mládežnického volejbalu. Liga pro většinu děvčat 

(K. Mrhalová, Poulová, Zelená, Rommerová, L. Šuleřová, Levová, Mužíková, 

Píchová, Prokešová, K. Černá) představovala vrchol jejich dosavadní 

volejbalové kariéry. Úvod soutěže byl náročný, neboť los dívkám přiřkl, jak se 

později ukázalo, hned ty nejlepší týmy tabulky. Série porážek ale tým 

nepoložila, a již ve druhé části úvodní poloviny soutěže se dostavily první 

úspěchy. Odvetnou část soutěže pak děvčata odehrála suverénně a v konečné 

tabulce obsadil rakovnický tým vynikající šesté místo za VSK Český Krumlov, 

VŠK Spartak Děčín, VSK České Budějovice, VK Teplice Šanov a TJ Baník 

Příbram. S konečnou bilancí 51 bodů ztrácely na vítězství 19 bodů. 
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Tímto ročníkem bohužel většina hráček končila v dorostenecké kategorii, 

a tak pro nadcházející soutěžní ročník klub již přihlášku do ligové soutěže 

neposlal. I z této věkové kategorie vzešla rakovnickému volejbalu řada hráček, 

které dnes patří k oporám krajského týmu žen (L. Šuleřová, K. Mrhalová, 

K. Černá, Strynková). L. Poulová v současné době hraje II. ligu šestkového 

volejbalu v Praze Chodov, extraligu v plážovém volejbalu. 

V této sezóně bylo posíleno družstvo žákyň Mgr. Z. Jirkové 

(M. Helebrantová, D. Jiříková, Broumová, M. Křikavová, Kupová). Dívky se 

umístily na 10. místě krajského přeboru, družstvo mladších dorostenek na 

2. místě, (příloha č. 10) 

V roce 2001 je založena přípravka mladších žákyň pod vedením Dany 

Psohlavcové a Alice Fišerové. 

V sezóně 2001 - 2002 hrálo družstvo mladších žákyň. Pod vedením 

trenérky Z. Dykastové skončilo družstvo v této sezóně na 13. místě ze 

17 družstev v krajském přeboru, kadetky Mgr. Z. Jirkové se umístily na 3. místě 

krajského přeboru. 

Od roku 2001 je založena přípravka žákyň D. Psohlavcovou 

a A. Fišerovou. 

V sezóně 2002/2003 hrálo družstvo Z. Dykastové již jako starší žákyně. 

Ze 13 družstev skončilo v krajském přeboru na 10. místě. Kadetky 

Mgr. Z. Jirkové se umístily na 2. místě krajského přeboru za VK Benešovská 

1 volejbalová. 

V sezóně 2003/2004 družstvo Z. Dykastové - Laňkové již jako kadetky 

byly na 8. místě z 10 družstev, juniorky Mgr. Z. Jirkové na 6. místě. Většina 

juniorek odešla do družstva žen. 

V ročníku 2004/2005 družstvo Z. Laňkové skončilo z 10 družstev na 

7. místě. Trenérka Mgr. Z. Jirková se staršími žákyněmi (K. Caithamlová, 

Družecká, D. Ecková, Z. Hájková, K. Hejdová, Krejzová, V. Osvaldová, 

51 



Pávišová, V. Skoupá, Šnejdarová, V. Veselá, Placková) skončily na 9. místě 

krajského přeboru ze 17 družstev, (příloha č. 11) 

V sezóně 2005/2006 hraje družstvo Z. Laňkové jako juníorky. Zatím jsou 

z 10 družstev na 7. místě. Dívky hrají ve složení M. Broumová, T. Pidrmanová, 

L. Gebhartová, A. Konopásková, A. Vildová, M. Nováková, M. Bechnerová, 

J. Žáčková, P. Mánková, L. Hartmannové, K. Pavlová, J. Hlavatá, M. Žihlová 

(příloha č. 12) 

Družstvo starších žákyň pod vedením trenérky Mgr. Z. Jirkové je zatím 

na třetím místě finálové skupiny krajského přeboru za Benešovem a Příbramí, 

(příloha č. 13) 

3. 5. Mládež a sportovní talent 

Sportovní talent vyjadřuje příznivou strukturu aktuálně se projevujících 

schopností, která umožňuje dosahovat vysokých výkonů ve sportovní činnosti. 

(Hančík, V. a kol., 1983) 

Dle pojetí Kovaljeva (1962) je struktura talentu ke sportovní činnosti 

složena ze souboru četných vlastností, a to morfologických, fyziologických, 

Pohybových, psychických atd., z nichž některé jsou vedoucí, jiné opěrné, 

některé mají jen pomocnou úlohu a tvoří pozadí. Všechny tyto vlastnosti a jejich 

dílčí faktory navzájem souvisejí a prolínají se, jedny ovlivňují druhé, tvoří 

Proměnlivý systém s vymezenými vztahy. (Kodým, M. a kol., 1978) 
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3. 5. 1. Determinovanost talentu, směr a cíl výběru sportovní aktivity 

mládeže, gnozeologické základy výběru talentu 

Determinovanost talentu 

V rozvoji funkční struktury talentu každého jedince se dialekticky 

uplatňují vlivy dědičnosti a prostředí. Otázka, do jaké míry jsou faktory talentu 

podmíněny dědičností a jak jsou závislé na vlivu prostředí, dosud není 

vyřešena. 

Názory na možnost experimentálně izolovat vlivy dědičnosti a vlivy 

prostředí jsou u mnohých psychologů spíše skeptické; vyplývají z faktu, že 

dědičné podmínky a vlivy prostředí jsou integrálně spojeny již v antenatálním 

období a nejsou také k dispozici uspokojivé metody. Pokusy odlišit vlivy 

dědičnosti a vlivy prostředí jsou zatím málo úspěšné. 

V pohledu na individuální rozdíly ve schopnostech a výkonnosti mezi 

lidmi existují dva zcela protichůdné extrémní názory. Jeden tvrdí, že vývoj 

člověka je utvářen pouze jeho dědičností (Fr. Galton; anglický lékař, antropolog, 

zakladatel eugeniky), druhý názor uznává za základního činitele vlivy prostředí 

(J. B. Watson; zakladatel mechanického psychologického směru -

behaviorismu) 

Jednostrannost obou pojetí se pokouší odstranit teorie konvergence 

dvou faktorů, kterou formuloval W. Stern. Podle ní psychický vývoj je určován 

vzájemným působením dědičnosti a prostředí. Dědičnosti se přitom přisuzuje 

rozhodující úloha a prostředí pouze realizuje předem dané dispozice 

Psychických vlastností. (Kodým, M„ 1978, s. 22) 

Směr a cíl výběru sportovní aktivity mládeže 

Ve sportovním výběru musíme brát v potaz sportovní orientaci, tzn. řešit 

otázku, do jaké míry je účelné, aby se jedinec zabýval právě daným sportem; 

dále sportovní selekci, kdy jde o rozhodování, má - li být jedinec přidán 
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k specializovanému tréninku s cílem dosáhnout vrcholové sportovní výkonnosti; 

sportovní reprezentaci, kdy jedince vybíráme pro soutěž, jíž se zúčastní. 

(Kodým, M., 1978) 

Cílem výběru sportovních talentů je vybrat pro určitý druh sportu ty jedince, 

u nichž je možno očekávat budoucí vysokou sportovní výkonnost. (Mlateček, L., 

1970) Je třeba mít ale na paměti, že sebelepší výběr nemůže zajistit vysokou 

sportovní výkonnost. Na výběr musí navazovat usilovná práce sportovce 

i trenéra. (Kodým, M., 1978) Je třeba vybavit hráče co největším množstvím 

pohybových a herních návyků. (Mlateček, L., 1970) 

Gnozeologické základy výběru talentů 

Výběr talentů pro sport vyžaduje neustálé prohlubování poznatků 

řešením následujících problémů: 

a) Studium sportovní činnosti, výkonnosti a vlastností osobnosti sportovce, 

včetně všech determinujících činitelů. 

b) Studium věkových, individuálních, intersexuálních zvláštností 

talentované mládeže. 

c) Studium a stanovení výběrových prediktorů pro jednotlivé sporty, včetně 

jejich ověření. 

d) Studium, stanovení a ověření vhodných výběrových kritérií pro 

hodnocení výběrových prediktorů. 

e) Studium podmínek a prostředků, jimiž je možno zajistit další sportovní 

vývoj talentovaného jedince. (Kodým, M. a kol., 1978) 

Při výběru talentů jsou důležité faktory výkonnosti, popřípadě jejich 

struktury. Jsou považovány za prediktory budoucí sportovní výkonnosti: 

Antropometrické znaky: 

• Tělesná výška - optimum 
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• Tělesná váha - optimum 

• Optimální somatotyp 

Psychofyziologický rozvoj a odolnost: 

• Celkové dobrý tělesný rozvoj a zdravotní stav 

• Dobrý funkční stav ústřední nervové soustavy 

• Dobrá funkční trénovanost organismu jako celku i jeho dílčích 

systémů 

• Rezistence vůči nepříznivým vnějším poměrům i vlivům 

(Hančík, V. a kol., 1983) 

Motivačně emoční faktory - temperament: 

• Přiměřený stupeň motivace a z ní vyplývající aktivace 

i aspirační úroveň; potřeba výkonu 

• Emoční citová vyrovnanost a stabilita 

• Adaptabilita k neobvyklým sportovním situacím, odolnost vůči 

zátěži, frustrační tolerance 

• Docilita a edukabilita 

Schopnosti a jim odpovídající dovednosti: 

• Senzomotorické schopnosti a dovednosti 

• Intelektuální a tvořivé schopnosti a dovednosti 

• Estetické schopnosti a dovednosti 

Charakterové a interpersonální vlastnosti: 

• Ideové hodnoty, životní optimismus 

• Přiměřený stupeň sebevědomí, sebedůvěra 

• Optimální dominance, sebeuplatňování 

• Sociabilita, kooperativnost, ukázněnost 

• Odpovědnost, aktivita, samostatnost 
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Volní vlastnosti: 

• Cílevědomost, bojovnost 

• Schopnost maximální volní mobilizace a vytrvalost 

• Odvaha riskovat, smělost 

• Sebeovládání, sebekázeň, trpělivost. 

(Kodým, M. a kol., 1978, s. 40, 41) 

3. 5. 2. Výběr talentované mládeže ve volejbale 

Volejbal se zahrnuje mezi technicky nejnáročnější sportovní hry. Cílem 

výběru talentů je zde vyhledání a získání takových jedinců, kteří budou schopni 

po absolvování kvalitního tréninku podávat vrcholné výkony v době dospělosti. 

(Buchtel, J„ Ejem, M„ 1981) 

Pro potřeby hry volejbalu je nutné brát v úvahu následující kritéria výběru: 

a) Kritérium zdravotní a fyziologické 

Toto kritérium vyžaduje dobrý zdravotní stav jedince bez odchylek, které 

by znemožňovaly absolvovat náročný trénink. Fyziologické kritérium 

předpokládá dobrý stav všech orgánových funkcí, které umožní adaptaci na 

zátěž . (Kaplan, O., Buchtel, J„ 1987) 

Výchozí informaci o zdravotním stavu nám poskytnou rodiče či lékařská 

zpráva. 

b) Kritérium z oblasti antropometrie 

Toto kritérium klade nároky především na tělesnou výšku a její předpověď 

v pozdější době, v době dospělosti. 

Při výběru chlapců do volejbalových přípravek by neměla tělesná výška 

u devítiletých klesnout pod 146 cm, u devítiletých děvčat 145 cm, desetiletých 
154 cm. Při těchto tělesných výškách (za předpokladu rovnoměrného rozvoje) 
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je předpoklad, že chlapci dosáhnou výšky 190 cm a více a děvčata 180 cm 

a více. (Kaplan, O., Buchtel, J., 1987) 

Výšku lze předpovídat několika způsoby - např. podle výšky v určitém 

věku, dále podle výšky rodičů, případně sourozenců a také podle stupně 

osifikace zápěstních kůstek dítěte. Poslední možnost je v současnosti obtížné 

realizovat. Lékaři se obávají záporných účinků rentgenového záření na lidský 

organismus. Ke zjištění jednoduchého komplexního ukazatele hodnotícího 

stavbu a složení těla je možné použít F - index podle Hiraty. „I" = třetí 

odmocnina z váhy dělená výškou. V hodnocení je nižší index výhodnější. 

(Zpravodaj ČVS, Buchtel, J„ 2005) 

Test tělesné výšky provedeme pravoúhlým trojúhelníkem přiloženým 

k temeni hlavy a ke stěně. Změříme tělesnou výšku hráče s přesností na 1 cm. 

Hráč stojí zády bosý nebo v ponožkách, paty těsně u měřítka. Měřítko je 

rozděleno po 1 cm. (Zpravodaj ČVS, Buchtel, J., 2005) 

Test dosahu jednoruč ve stoji provedeme tak, že hráč stojí bos nebo 

v ponožkách čelem k měřítku (interval 1 cm) ve stoji spojném na plných 

chodidlech, 10 cm od spodního okraje, který je vyznačen čárou. Zvedne pravou 

(levák levou) paži a dosahuje co nejvýše na měřítko, aniž by vystoupil na 

špičky. Paže musí být natažena a vytažena z ramene. Hodnotí se maximální 
výška dosahu s přesností na 1 cm. Provádíme dvě měření ihned po sobě, 

započítáváme vyšší hodnotu. Doporučený dosah u devítiletých je 185 cm, 
u desetiletých 190 cm. (Zpravodaj ČVS, Buchtel, J., 2005) 

c) Kritérium somatometrické zastoupené např. zjišťováním 

tělesného typu 

Toto kritérium je v terénu nerealizovatelné, zbývá většinou zjišťování 

tělesné hmotnosti, které ovšem nemusí být dostatečným ukazatelem (např. dítě 
s vyšší vahou ve dvanácti letech nemusí mít velkou váhu v pozdějším věku 
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a naopak. Je třeba si též uvědomit, že vyšší váha nemusí být způsobena pouze 

množstvím tukové tkáně, že dítě tzv. silnější konstrukce může být fyzicky 

i technicky dobře disponované a vyrůst až ve vrcholového hráče či hráčku 

volejbalu. 

Hmotnost zjišťujeme na váze měřící s přesností na 0,5 kg. Použijeme ji též 

k výpočtu výško - váhového indexu Hiraty, který hodnotí stavbu a složení těla 

(Zpravodaj ČVS, Buchtel, J., 2005) 

d) Kritérium funkční 

Toto kritérium je dáno především zjišťováním úrovně i stavu 

kardiovaskulárního a respiračního systému jedince, se kterým k výběrovému 

řízení přichází. Opět se jedná o velmi obtížně realizovatelné kritérium. Hlavním 

důvodem jsou finanční nároky a dostupnost pracovišť, která jsou schopna 

taková vyšetření fundovaně provádět. (Zpravodaj ČVS, Buchtel, J., 2005) 

e) Kritérium motorické 

Toto kritérium předpokládá určitou úroveň pohybových schopností, které 

se později uplatní ve hře. Sleduje hodnocení úrovně komplexu motorických 

schopností, které jsou u adeptů volejbalu zčásti vrozené a do jisté míry je lze 

rozvíjet tréninkem. (Zpravodaj ČVS, Buchtel, J., 2005) 

Jedná se o tyto pohybové schopnosti: 

- výbušná síla dolních končetin zjišťovaná testem: skok daleký z místa 

odrazem obounož. Doporučovaná hodnota: 150 cm a více u devítiletých, 
160 cm a více u desetiletých. (Kaplan, O., Buchtel, J., 1987) 

< Hráč stojí za vyznačenou mezí v mírném stoji rozkročném. (Vyznačená mez = 

čára na podlaze, od které je na podlaze umístěno měřící pásmo). Odrazem 

obounož se snaží doskočit co nejdále. Za místo doskoku se bere poslední 
st°pa paty chodidla. Po doskoku může testovaný odskočit či upadnout do 
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různých stran. Měříme s přesností na 10 cm, započítá se lepší ze dvou 

pokusů.) (Zpravodaj ČVS, Buchtel, J., 2005) 

- výbušná síla paže zjišťovaná hodem míče na házenou jednoruč z kleku 

(míč pro ženy). Doporučená hodnota: devítiletí 840 cm, desetiletí 960 cm. 

(Kaplan, O., Buchtel, J„ 1987) 

- výbušná síla paže zjišťovaná hodem medicinbalem 1 kg na vzdálenost 

z kleku. Doporučená hodnota: devítiletí 630 cm, desetiletí, 655 cm. 

(Testovaný klečí na obou kolenou na žíněnce vysoké 5 cm a odhazuje jednoruč 

medicinbal. Před odhodem může jít až do záklonu, popřípadě si sednout na 

paty a po odhodu pokračovat pohybem těla do pádu vpřed. Započítáváme opět 

lepší ze dvou pokusů, měří se s přesností na 10 cm). 

(Zpravodaj ČVS, Buchtel, J., 2005) 

- lokomoční rychlost zjišťovaná testem: běh 4 x 9 metrů - běží se po obvodu 

volejbalového hřiště (9 x 9), nejprve 9 m během vpřed, dále 9 m během vzad 

a 9 m cvalem vlevo. Začíná se v levém zadním rohu hřiště. Doporučované 

hodnoty jsou u devítiletých 13,5 s, desetiletých 13 s. 

(Kaplan, O., Buchtel, J., 1987) 

- všeobecná obratnost ve spojení s rychlostí zjišťovaná testem: bedna -

koza - kůň. V tělocvičně je sestavena překážková dráha: švédská bedna našíř 

- žíněnka našíř - koza našíř - žíněnka našíř - kůň s madly našíř - žíněnka 
našíř. Cvičenec má za úkol co nejrychleji přelézt, přeskočit švédskou bednu, 

Podlézt kozu a překonat koně. Nářadí je nastaveno na základní výšku, čas se 

začíná měřit, jakmile chodidla cvičence opustí podlahu a končí dopadem obou 

chodidel na poslední žíněnku. Doporučené hodnoty u devítiletých jsou 8,6 s, 
u desetiletých 7,0 s. (Kaplan, O., Buchtel, J., 1987) 

" všeobecná obratnost ve spojení s lokomoční rychlostí zjišťovaná testem: 

bedna - kůň - kůň. Na začátku, uprostřed a na konci poloviny volejbalového 
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hřiště (9 m) jsou v řadě postaveny: bedna, kůň, kůň, všechna tři nářadí na šíř. 

Za každým z nich je položena žíněnka. Všechna nářadí jsou nastavena na 

nejmenší výšku. Na signál jako např. úder míče o zem, se testovaný rozbíhá, 

přeskakuje nebo přelézá bednu, podlézá koně a opět přeskakuje nebo přelézá 

koně libovolným způsobem. Měříme na čas s přesností na 0,1 s od okamžiku, 

kdy nohy hráče poprvé opustí zem ke zdolání švédské bedny, do okamžiku, kdy 

dopadne na žíněnku po překonání koně. Započítává se lepší čas ze dvou 

pokusů. Doporučené hodnoty u devítiletých jsou 6,7 s - 7,4 s, u desetiletých 

5,5 s a méně. (Zpravodaj ČVS, Buchtel, J., 2005) 

- zjištění úrovně lokomoční rychlosti spojené s vytrvalostí. 

Test: Sbírání míčů, tzv. vějíř. Na volejbalovém hřišti jsou v průsečících obou 

útočných čar a koncové čáry s postranními čarami umístěny volejbalové míče 

(položené na gumových posilovačích kroužcích pro ruce). Za koncovou čarou 

uprostřed je položena žíněnka. Testovaný stojí uprostřed žíněnky a na signál 

(úder volejbalového míče o zem) vybíhá a postupně sbírá míče z pravé a pak 

levé strany v určeném pořadí. Hodnotí se čas s přesností na 0,1 s. Doporučené 

hodnoty u devítiletých jsou 36,1 s - 36,5 s, u desetiletých 35 s - 35,5 s. 

(Zpravodaj ČVS, Buchtel, J., 2005) 

- hodnocení bojovnosti - míčová hra. 

Hra se realizuje v jedné třetině basketbalového hřiště s volejbalovým míčem. 

Trenér stojí na čáře trestného hodu a hráči jsou rozptýleni za postranními 

čarami - družstvo A vlevo, družstvo B vpravo. Trenér nahodí míč na 

basketbalovou desku tak, aby se odrazil zpět do míst, kde on stojí. V okamžiku 

dopadu míče na desku vybíhají hráči z postranních čar a míč se snaží získat. 

Míč se pak snaží dopravit buď přímo nebo maximálně po jedné přihrávce zpet 
na desku. Jestliže hráč získá míč jakýmkoliv způsobem a zasáhne desku primo 
nebo po jedné přihrávce, vítězí. Body získávají pouze hráči vítězného družstva 
v jedné rozehře. Dotykem míče na desku hra končí. Hraje se na tři vítězství, tj. 

maximálně pět rozeher. Hodnocení testovaného: Hráč, který sám vybojuje míč 
a zasáhne desku = 1,5 bodu. 
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Hráč, který vybojuje pro družstvo míč po odrazu nebo jej odebere 

soupeři = 1 bod. 

Hráč, který zasáhne desku po přihrávce = 0,5 bodu. 

(Zpravodaj ČVS, Buchtel, J., 2005) 

- házení a chytání - ovládání míče 

Trenér stojí 8 - 10 m před testovaným a nahazuje mu volejbalový mí6 různými 

směry různou prudkostí i různě vysokým obloukem. Testovaný vybíhá, mí6 

chytá a odhazuje jej jednoruó zpět na trenéra. Hodnotíme známkou 1 - 5. Je 

důležité, aby tento test prováděl jeden trenér, neboť se jedná o subjektivní 

hodnocení. (Zpravodaj ČVS, Buchtel, J., 2005) 

- Odbíjení míče vrchním způsobem obouruc 

Dvojice žáků se snaží vrchním způsobem obouruö odbíjet miö co nejdéle. 

Přestává odbíjet, jestliže jeden z dvojice musel zvolit jiný způsob odbiti míče 

nebo nemůže již míč odehrát přímo ze vzduchu. Hodnotíme, jak dlouho dvo.ce 

vydržela míč přihrávat. (Dobrý, L , 1988) 

fl Kritérium h»"iir.h dovedností , . .. 
nrn voleibal z h ediska techniky 

Má za úkol zjistit předpoklady jedince pro voiejoa 
,i nnpt vrozená schopnost, ale výrazné se 

ovládání míče. Hraje zde výraznou rol. opet vrozena 
nřínadě schopnost ucit se novým tady projevuje také docilita - v našem případe F 

Pohybům. (Zpravodaj ČVS, Buchtel, J., 2005) 

g) Kritérium psychologické riominuiících v pozdější kvalitě 
Toto kritérium je jedno z nedůležitějších a dom.nuj.ach p 

, „ x: ctrpcíovvm situacím, ktere pr.nabi volejbalového herního výkonu. Odolnost p rot, s t ře» 

«kán, i trénink, se dá v první táži výběru * . v ů l e „ „ á t 

Mastnost, která je u každého volejbalisty vyzadovana I 

o vítězství. I tato vlastnost je téměř zcela vrozena e 

K psychologickému hledisku patří též informace z obiast, socaln, ( 

61 



další zájmová činnost), kterou lze při výběru bez problémů zjistit. (Zpravodaj 

ČVS, Buchtel, J., 2005) 

Toto kritérium zahrnuje rozsáhlou oblast, z níž se doporučuje zjistit 

informaci o žákovi formou osobního dotazníku, dále zjištění bojovnosti 

(čtyřčlenná družstva hrají házenou (doba 2 x 5 min.), pozorovatel hodnotí 

bojovnost třemi stupni: bojovný, průměrný, pasivní). 

(Kaplan, O., Buchtel, J., 1987) 

Kritéria nevyčerpávají plně problematiku výběru talentů, vycházejí 

z teoretických poznatků a z praxe v mládežnických oddílech. (Kaplan, O., 

Buchtel, J„ 1987) 

Získat při prvotním výběru talentů informace ze všech výše uvedených 

hledisek často nebývá zcela možné. Při výběru talentů se většinou zabýváme 

hlediskem zdravotním, antropometrickým (predikce tělesné výšky), motorickým, 

herně - dovednostním a částečně psychickým. 

Při výběru osobně doporučuje Buchtel preferovat ještě jedno hledisko -

zařadit do přípravek děti současných i bývalých volejbalistů i přesto, že děti 

dosáhly průměrného výsledku. Věří v „kouzlo genů" a ve skutečnost, že rodiče 

tomuto chlapci či dívce vytvoří co možná nejlepší podmínky pro absolvování 

tréninku a všeho ostatního, co s touto činností souvisí. 

(Zpravodaj ČVS, Buchtel, J., 2005) 

3- 5. 3. Tělesná příprava mládeže, organizace výběru talentů, nábor do 

volejbalových přípravek 

Tělesná příprava je důležitou složkou procesu sportovní přípravy. Působí 
na rozvoj tělesných, ale také psychických, morálních a volních vlastností. 
p°máhá zdokonalovat si techniku i taktiku, čímž plní i vzdělávací funkci. 

K úspěšnému plnění úkolů tělesné přípravy je třeba dodržovat důsledné 
resPektování věkové zvláštnosti vývoje organismu; plánování a zaměřování 
r°zvoje speciální výkonnosti perspektivně; rozvíjení všestranné výkonnosti. 
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Je třeba mít na paměti, že mladý organismus prodělává v průběhu vývoje 

mnoho kvalitativních a kvantitativních změn. Vývoj jednotlivých orgánů, jejich 

funkcí, systémů neprobíhá rovnoměrně. Mění se adaptační schopnost na 

zatížení, narůstá svalová hmota, zvyšuje se výkonnost svalstva. Zvláštnosti 

vývoje jsou úzce spjaty jak s fyziologickými funkcemi, tak také zasahují do 

psychiky a motoriky. Není správné napodobovat v tréninku mládeže trénink 

dospělých za pouhého snížení dávky a celkového zatížení. (Tobolka, A. a kol., 

1983) 

Tělesná příprava mládeže se uskutečňuje v rámci dlouhodobé, 

cílevědomé sportovní přípravy, která probíhá ve třech etapách: 

a) etapa základní všestranné přípravy, která zahrnuje přípravku devítileté 

až desetileté mládeže a kategorii mladšího žactva (věk 1 1 - 1 2 let). Hlavním 

úkolem je zde všestranný tělesný rozvoj, vytváření základních pohybových 

dovedností (rychlost, obratnost, rozvoj všeobecné síly, vytrvalosti), zvládnutí 

základů hry (zjednodušená pravidla). (Sobotka, V., 1987) 

b) etapa specializované přípravy ( 1 3 - 1 4 letá mládež - starší žactvo). 

Soustřeďujeme se na rozvoj síly ve spojení s rychlostí, nácvik herních činností 

jednotlivce a jednoduchých herních kombinací. Zvláštní pozornost bychom měli 

věnovat rozvoji těch pohybových schopností, které jsou potřebné pro zvládnutí 

technické stránky herních činností. Zařazujeme sporty, které mají obdobné 

Pohybové znaky jako volejbal. (Tobolka, A. a kol., 1983) 

c) etapa sportovního zdokonalování (období 1 5 - 1 8 leté mládeže -

hladšího a staršího dorostu). 

Pokračujeme zde ve zvyšování úrovně tělesných schopností, 

zdokonalování herních činností a kombinací, jejich uplatnění v různých 

systémech hry. Zařazujeme více silového cvičení, cvičení pro rozvoj speciální 

t rva lost i . Postupně zvyšujeme tréninkové zatížení, věnujeme se rozvíjení 

ohebnosti, všeobecné vytrvalosti, zařazujeme vyrovnávací a nápravná cvičení. 
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Nezbytnou zásadou sportovní přípravy mládeže je všestrannost 

zajišťující harmonický, všestranný tělesný a pohybový rozvoj mládeže. 

Všeobecná tělesná příprava je nejvíce zastoupena v přípravě mladšího 

žactva, její význam se však nezmenšuje ani v dalších etapách sportovní 

přípravy. Všeobecná cvičení pomáhají rozvoji speciálních pohybových 

schopností a také vyrovnávají jednostranný vliv specializovaného tréninku. 

(Tobolka, A. a kol., 1983) 

U mládeže je nutno brát v potaz věk kalendářní, věk biologický a věk 

herní. Věk kalendářní je dán datem narození, věk biologický je dán skutečným 

stupněm vývoje, věk herní je doba, po kterou jedinec hraje volejbal a relativně 

pravidelně absolvuje tréninkový proces. 

Jestliže biologický vývoj hráče neodpovídá kalendářnímu věku, lze to 

zohlednit v psychologickém přístupu a ve výběru kondičních cvičení 

odpovídajících danému biologickému stavu, jinak by mohlo dojít k závažnému 

porušení zdraví nebo k poruchám optimálního psychického vývoje. Z hlediska 

techniky, taktiky a činnosti v utkání musí však hráč pracovat v podmínkách 

družstva, jehož je členem, pravidla nám pak jasně stanovují věkové vymezení 

a to musíme akceptovat. (Haník, Z., Lehnert, M. a kol., 2004) 

V mladším školním věku ( 6 - 1 1 let) je vhodné především rozvíjet 

koordinaci, pohyblivost a rychlost. Je „zlatým věkem pro učení". Práce učitelů 

a trenérů v této fázi se má opírat o začátek systematického učení účelného 

Pohybu. 

Ve starším školním věku ( 1 1 - 1 5 let) (11 - 13 let - zhruba kategorie 

mladších žáků; 13 - 15 let - zhruba kategorie starších žáků) se odehrávají 

bouřlivé a hlavně nerovnoměrné biologické změny, které se odrážejí 

' v psychice. Tělesná výkonnost nedosahuje sice svého maxima, však 

Podmínky pro trénink jsou na dobré úrovni. Toto dlouhé období rozdělíme na 

období 11 - 13 let (jedná se o příhodnější období z hlediska procesu 

Pohybového učení. Osvojování a zdokonalování osvojených pohybů se 

uskutečňuje rychle, efektivně jako nikdy pak. Toto období je pokládáno za velmi 

Pěnivé pro získání rychlostního základu) a období 13 - 15 let (zpravidla se 
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kryje s pubertou, která obvykle vrcholí u dívek ve 13 letech, u chlapců ve 

14 letech). V tomto období jsou fyziologické změny v pubertě a předpoklady pro 

kondiční trénink 

Biologicky pozorujeme počátek pohlavního dozrávání. Různé tempo 

dozrávání se může u jedinců lišit o +/- 2 roky, začátek pubelescence se shoduje 

s prudkým nárůstem tělesné výšky, zhruba 7 - 12 cm ročně. Příznivé proporce 

těla z předcházejícího věkového období se mění v důsledku rychlého růstu, 

můžeme sledovat krátkodobou stagnaci v oblasti koordinace. Podíl svalové 

hmoty přibývá o 25 - 40 %, na konci puberty se zpomaluje tělesný růst, tělesné 

proporce se poněkud vyrovnávají. (Haník, Z., Lehnert, M. a kol., 2004) 

Dorostový věk (16 - 18 let) 

V tomto věku jsou fyziologické změny v adolescenci a předpoklady pro 

kondiční trénink. Zhruba od 16 let přichází doba, kdy můžeme zvyšovat nároky 

a konec dorostového věku je obdobím maximální trénovatelnosti. Možný je 

rozvoj všech pohybových schopností, především síly a vytrvalosti, organismus 

je připraven na anaerobní zatížení. 

Dospívání je časový úsek, kdy mladý člověk poznává, kdo je a co 

skutečně cítí. V tomto věku jsou mladí lidé velmi osobití, jejich náruživost často 

dospělého překvapí, dokáží být velmi zarputilí, ale i velkorysí, zřídkakdy však 

Povrchní nebo malicherní. Odvaha a věrnost patří mezi jejich silné stránky, 

zatímco i mírný nevyhnutelný kompromis je hluboce pokořuje. Mívají sklony 

k bojovnosti a rebelantství, když jde o něco, co považují za své právo, své 

názory však prosazují naivně a nedůsledně. 

Toto období patří mezi nejlepší období pro tvorbu „volejbalového 

idealismu". (Haník, Z., Lehnert, M. a kol., 2004) 
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Organizace výběru talentů, nábor do volejbalových přípravek 

Pro realizaci výběru je nutné nejprve získat zájemce o volejbal, provést 

nábor. Při náboru je možno využít nejrůznější formy: návštěva školy, pohovor 

se zájemci a předání informačních pozvánek a osobních dotazníků; nábor 

pomocí informačních letáčků vyvěšených na školách a na dalších příhodných 

veřejných místech; nábor pomocí rozhlasu, tisku, internetu apod. (Kaplan, O. , 

Buchtel, J„ 1987) 

Kroky realizovatelné při prvotním výběru talentů jsou dle Buchtela tyto: 

Provést nábor do přípravek volejbalu (duben), realizovat vlastní prvotní 

výběr (první polovina dubna), zpracovat výsledky výběru a stanovit pořadí 

uchazečů (konec dubna), vybrat a zařadit adepty volejbalu do dvou 

krátkodobých přípravek, realizovat trénink v těchto přípravkách po dobu 

dvou měsíců (květen - červen), zúžit počet adeptů na jednu nebo dvě 

přípravky s menším počtem členů (první polovina července), zahájit první 

fázi tréninku - 1. rok volejbalové přípravky, tím vlastně pokračovat 

v dlouhodobějším procesu výběru talentů (září). 

(Zpravodaj ČVS, Buchtel, J., 2005) 

Nábor do přípravek se zahrnuje k nejdůležitějším fázím prvotního výběru. 

Podaří - li se nám přivést k výběrovému řízení větší počet mladých zájemců 

o volejbal a úspěšně realizovat jejich výběr, můžeme po založení přípravek 

trénovat s jedinci, kteří mají větší předpoklady stát se vrcholovými hráči 
a hráčkami volejbalu. (Zpravodaj ČVS, Buchtel, J., 2005) 

3- 5. 4. Volejbalová třída při 3. ZŠ v Rakovníku, dědičnost, rakovnické 
v°lejbalové rodokmeny 

Systém výchovy vrcholových hráčů a hráček je u nás zabezpečen Českým 

volejbalovým svazem ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. Z věkového hlediska jsou jeho nejnižším článkem sportovní 
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volejbalové třídy při základních školách, na ně navazují gymnázia se 

sportovními třídami zaměřenými na volejbal. (Zpravodaj ČVS, Buchtel, J., 2005) 

V květnu 2001 se na 3. základní škole v Rakovníku uskutečnily přijímací 

zkoušky do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřenou na volejbal. 

Při výběru byla použita jednoduchá baterie testů, kterou sestavil Mgr. Jan 

Křikava. Baterie obsahovala: měření výšky, váhy, skok daleký z místa, hod 

míčem, člunkový běh 4 x 10 m, driblink a hod na koš. 

Ve třídě bylo celkem 27 žáků (18 chlapců, 9 dívek). V rámci školní 

tělesné výchovy měli žáci tři vyučovací hodiny tělesné výchovy a dvě hodiny 

míčových her. Zároveň byly registrováni ve volejbalovém klubu VK Rakovník 

a absolvovali další dva tréninky týdně. Počáteční členská základna byla zhruba 

18 chlapců. Po roce přípravy vstoupily v soutěžním ročníku 2001 - 2002 do 

krajského přeboru žáků, kde v premiérovém ročníku obsadili 4. místo 

z 5 účastníků. Trenéři v tomto roce byli Mgr. Jan Křikava a Mgr. J. Brich. 

(Výroční zpráva VK Rakovník kat. žáků, 2002) 

V ročníku 2002 - 2003 se do vedení družstva žáků 3. ZŠ zapojil nový 

trenér Mgr. Michal Kriško, který využil své dlouholeté zkušenosti a zkvalitnil 

technickou přípravu hráčů. V tomto ročníku došlo bohužel k velkému úbytku 

hráčů, kteří dali přednost jiným sportům, nebo se začali věnovat jiným zálibám. 

Na druhé straně je nutno říci, že přišlo několik nových hráčů, kteří zapadli do 

kolektivu a snažili se dohnat své spoluhráče v herních činnostech jednotlivce, 

což se jim ve větší míře dařilo. Družstvo se v krajském přeboru žáků umístilo na 

3. místě ze 4 účastníků za Příbramí a Mnichovým Hradištěm. Kromě krajského 

Přeboru se zúčastnilo také dvou turnajů žáků a to v Tachově, kde z 8 družstev 

obsadilo 4. místo a v Plzni z 12 družstev 5. místo, když jako jediné porazilo 

vítěze turnaje Slavii Liberec. (Výroční zpráva VK Rakovník kat. žáků, 2003) 

V posledním roce žákovské kategorie (sezóna 2003 - 2004) obsadilo 

družstvo složené především ze žáků 3. ZŠ, třídy s rozšířenou výukou tělesné 

Jehovy zaměřené na volejbal, opět 3. místo ze 4 účastníků za Příbramí 

9 Mnichovým Hradištěm. Zúčastnili se dvou turnajů, na prvním v Tachově hráli 
dobrý volejbal a z 10 družstev obsadili 2. místo, druhý v červnu sami 
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organizovali a po vyrovnaných zápasech družstvo „A" obsadilo 3. místo za 

vítězem Slávií Liberec a Tachovem. Družstvo „B" složené z mladých hráčů 

obsadilo 7. místo. Pro soutěž Českého poháru žáků byli do VO Příbram 

zapůjčeni tři hráči (Michal Kriško ml., Petr Šteidl, Ondřej Sklenář). Michal Kriško 

ml. byl navíc uvolněn i na hostování pro Mistrovství republiky žáků. Jmenovaní 

tři hráči rovněž reprezentovali VK Rakovník v KCM Středočeského kraje na 

Myslíkovém memoriálu v Hradci Králové. (Výroční zpráva VK Rakovník kat. 

žáků, 2004) 

Volejbalová třída působila na 3. ZŠ v Rakovníku pouze čtyři roky (jeden 

ročník). Původní záměr byl jak boj o „volejbalové duše" do VK Rakovník, tak 

naučit žáky hrát dobře volejbal a míčové sporty. Svou pětihodinovou dotací 

základní tělesné výchovy bylo možné dobře doplňovat volejbalový trénink 

všeobecnou kondiční přípravou, jež je v tomto věku nezbytná. Zařazovány byly 

i příbuzné míčové hry. 

Volejbal je však sportovní hra, jež je velmi obtížná z hlediska fyzických 

nároků. Její nácvik nelze nijak urychlit. Úplnou fyzickou způsobilost získávají 

chlapci kolem 14. a 15. roku, dívky kolem 13. a 14. roku. Hraje vystavena velké 

konkurenci sportů, kdy většina z nich poskytuje možnost dřívějšího 

provozování, což bylo problémem i u žáků volejbalové třídy. Pokud se chce 

mladý hráč věnovat volejbalu vrcholově, musí trénovat pětkrát i vícekrát týdně, 

to znamená zásadní vliv na jeho životní styl. Aby tuto cestu podstoupil, musí mít 

volejbal skutečně „pod kůží". 

Volejbal se dle sondy (kapitola 6. 3) stal koníčkem jen pro malé procento 

z tázaných absolventů volejbalové třídy, většina žáků se začala věnovat 

sportům jiným, kde měla úspěchy ihned od začátku. 

Problém pokračování jedné této třídy byl ve financování, též v malé 

populaci dětí. Ředitelé ostatních škol se brání snižování počtu svých žáků 

a nemají zájem, aby talentovaná mládež přecházela do základní školy, ve které 

je zřízena sportovní třída. Základní škole se sportovní třídou pak zbývá 

především do výběru zařadit pouze žáky ze své školy. I zde však je problém 

způsoben nízkou populací dětí v minulých letech. V základních školách je 

menší počet tříd než dříve, a tudíž menší možnost výběru z vlastních zdrojů. 
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Ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřenou na volejbal při 

3. základní škole v Rakovníku bylo celkem 27 žáků. Jelikož se jedná nyní již 

o středoškolské studenty, studující po různých koutech České republiky, byla 

návratnost dotazníků menší než jsem předpokládala. Vrátilo se mi celkem 

16 dotazníků. 

Tázaná mládež v sondě (kapitola 6. 3.) odpověděla ve 100%, že do 

sportovní třídy šla proto, aby se zdokonalila v míčových sportech. 

Zaměření na volejbal mládeži ve 38 % jednoznačně vyhovovalo, v 31 % 

dětem moc nevyhovovalo, v 31 % se přizpůsobily. 

Od výuky očekávalo 81 % dětí všeobecný rozvoj sportovních dovedností, 

ve 13 % další prohloubení již započaté specializace, v 6 % nic. 

V 94 % hodnotí výuku jako příspěvek ke všeobecnému rozvoji pohybových 

dovedností, v 6 % jako podíl na zvládnutí konkrétní specializace. 

71 % tázaných přijalo nácvik volejbalu jednoznačně kladně, 29 % 

tázaných volejbal přestal postupem času bavit. Důvody uváděli: „v tomto 

sportu jsem nevynikal, měl jsem jiné zájmy, byl to pro mě nudný sport, 

špatný zdravotní stav, nedostatek talentu, neshody s trenérem, 

nedostatek času, volejbal jsem brala pouze jako koníček, začal jsem se 

věnovat jinému sportu." 

31 % dětí se dále volejbalu věnuje závodně, hrají za VK Rakovník, 50 % 

se závodním provozováním začalo, ale postupně se mu přestalo věnovat, 

v 19 % děti závodně volejbal neprovozovaly. 

Současný vztah k volejbalu je u 44 % dětí aktivní, patří k jejich 

neoblíbenějším sportům, 50 % si volejbal rádo zahraje rekreačně, 6 % tázaných 

volejbal nehraje. 

Mládež, která se dále volejbalu již nevěnuje, se v 50 % věnuje kopané, ve 

25 % košíkové a ve 25 % boxu. 

Do stejné sportovní třídy se zaměřením na volejbal by šlo opět 56 % dětí, 

třída jim vyhovovala, 44 % dětí by se v ní rádo věnovalo jinému sportu. 

V 56 % uvádí děti fakt, že společné sportování výrazně přispělo 

k formování třídního kolektivu, ve 38 % rozdílná úroveň sportovních dovedností 
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rozkládala třídní kolektiv, v 6 % neměla na formování třídního kolektivu žádný 

vliv. 

Za největší klady svého působení ve třídě s rozšířenou výukou tělesné 

výchovy vidí dotázaní v 16 % zdokonalení v míčových hrách, v 13 % dobrý 

kolektiv, ve 13 % kladný vztah ke sportu, v 17 % sportovní vyžití, ve 20 % 

poznání dobrých kamarádů, ve 4 % fyzickou přípravu, ve 4 % získání 

nových zkušeností, v 17 % začátek věnování se volejbalu závodně. 

Každý trenér mládeže, i učitel, by měl být trpělivý a respektovat určitou 

míru „já" jismu, což je dětský pohled na libé a nelibé stránky tohoto sportu. Měl 

by chápat nevyhraněný postoj hráče k životním prioritám a pochopit, že dítě 

hraje volejbal většinou jako zábavu. V tomto věku se spíše soustředí na to, co 

mu je příjemné a trochu se vyhýbá tomu, co mu je nelibé. Dítě je 

nezodpovědné, často má dětský pohled na svět, radostný pocit ze hry vítězí 

nad vědomím odpovědnosti. (Haník, Z., Lehnert, M. a kol., 2004) 

Trenér mládeže by měl mít na paměti individuální rozdíly ve výkonnosti 

hráčů, jež vyplývají jednak z individuálních tělesných rozdílů mezi dětmi (výška, 

hmotnost, tělesná skladba, kvalita tělesných tkání, funkční vlastnosti tělesných 

orgánů) a z rozdílných schopností s nimi souvisejících, jednak z odlišných 

duševních vlastností, z odlišnosti jejich psychiky. (Příbramská, A. a kol., 1989) 

Nutností je také brát fakt, že se chlapci a děvčata v tomto věku již věnují 

jinému sportu. Řada sportovních odvětví sahá po mladých adeptech stále 

nižšího věku. Je nutno brát v potaz také fakt, že ženský volejbal je odlišný od 

mužského. Jednou zmožných odpovědí na tuto otázku je, že ženy se 

v kritických situacích jednoduše zachovají jinak. Oblast ženské psychiky je 

odlišná od mužské. Aleš Novák, dlouholetý trenér úspěšného mládežnického 

dívčího volejbalu v Brně dodává: „Muži mají lepší somatické předpoklady, větší 

silové předpoklady, větší touhu soutěžit, větší psychickou stabilitu, naopak 

u žen převažuje radost z pohybu, větší houževnatost, vytrvalost, pracovitost 

a v neposlední řadě větší důslednost a pracovní poctivost. Dívky, to je pět dní 

Pohádka a jeden den očistec, chlapci, to je pět dní očistec a jeden den 

Pohádka" (Haník, Z., Lehnert, M„ 2004, s. 509) 

70 



Větší šanci se prosadit mají pak ženy s některými „mužskými vlastnostmi" 

a to především touhou vyhrávat, překonávat překážky zvýšenou agresivitou, 

dominancí, egoismem. (Haník, Z., Lehnert, M., 2004) 

Dědičnost, rakovnické volejbalové rodokmeny 

Motorika je v období dětství pod vyšším vlivem dědičnosti a v období 

dospívání silněji působí výchova. (Kodým, M. a kol., 1978) 

Je možné předpokládat, že silnější vliv genetického působení se projeví 

v období raného dětství, extrémní jedinci v některých vlastnostech, 

schopnostech budou relativně více geneticky determinováni v porovnání 

s průměrnou populací. Jedním z možných způsobů výzkumu dědičnosti je 

zkoumání rodokmenů. 

Tak jako příklady v hudbě, výtvarném umění, tak i ve sportu děti 

vynikajících rodičů se stávají slavnými. Dle Grebeho a Geddy v průměru u 50 % 

dětí sportujících rodičů můžeme očekávat projev sportovních schopností, aniž 

by byly totožné ve sportovní disciplíně, ve které dosáhli úspěchů jejich rodiče. 

(Zaciorskij a kol., 1973) (Kodým, M. a kol., 1978) 

Volejbal je poměrně mladým sportem, z územního hlediska máme 

možnost sledovat rodokmeny rakovnických volejbalistů po tři až čtyři generace. 

Z nich je patrné, že volejbal tvoří na Rakovnicku „základnu" především u těchto 

rodin. Tradice je předávána z generace na generaci a u tohoto sportu, ač 

přípravkami „projde" velké množství dětí, setrvají většinou ti, kteří vidí vzor 

a motivaci k volejbalu ve své rodině. Musíme brát v potaz, že tréninkový objem 

bude časem narůstat a čas i způsob dopravy mládeže může být jedním 

z důvodů, který bude bránit odpovídající docházce a může vést i ke skončení 

činnosti. (Zpravodaj ČVS, Buchtel, J., 2005) 

Do přípravek by se dle Buchtela měly zařadit děti současných i bývalých 

volejbalistů, ač dosáhly jen průměrného výsledku. Věří v „kouzlo genů" a ve 

skutečnost, že rodiče tomuto dítěti vytvoří co možná nejlepší podmínky pro 

absolvování tréninku a všeho ostatního, co s touto činností souvisí. 
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Při prvotním výběru mladých talentů je důležitým údajem tělesná výška 

rodičů. Pokud výška otce se pohybuje nad 190 cm a matky nad 180 cm, je 

velký předpoklad, že právě tento mladý jedinec vyroste do tělesné výšky 

potřebné pro volejbal. (Zpravodaj ČVS, Buchtel, J., 2005) 

Příkladem volejbalový rodokmenů lze uvést tři rodiny, které provozují 

volejbal aktivně po tři až čtyři generace, (příloha č. 3, 4, 5) Příkladů, kdy je 

volejbal aktivně provozován po dvě generace, je nespočetné množství, dá se 

říci, že se ve VK Rakovník stává předávání tohoto sportu rodinnou tradicí. 

3. 6. Volný čas mládeže na Rakovnicku 

3. 6.1. Volný čas mládeže, sportovní aktivita dětí 

Volný čas mládeže představuje na jedné straně příležitost pro osobnostní 

a sociální rozvoj dětí a mládeže, na druhé straně v sobě skrývá nemalá rizika. 

Na vznik a rozvoj volného času působí pracovní doba rodičů, délka pobytu ve 

školách, ve velké míře pak zdravotní stav žáka, vzdálenost místa bydliště od 

okresního města apod. Někteří mladí lidé volný čas využívat nemohou, jiní ho 

odmítají, někdo ho využít neumí. 

(http://cs.portal.cz/scripts/detail.asp?) [2005-12-19] 

Důležité je klima v rodině, zde dítě dostává první zkušenosti z aktivit 

volného času. Důležité je též působení školy ve volném čase, nabídka 

zájmových kroužků jak pod záštitou školy, tak obecním úřadem, tělovýchovným 

zařízením. Velkou roli pro výběr trávení volného času pro dítě jsou vrstevnické 

skupiny, s kterými se pak dítě setkává. (Sak, P., 2000) 

V životě současných dětí stále roste význam mezilidské komunikace, 

kterou mohou aplikovat bezprostředně, tváří v tvář, častěji však 

zprostředkovaně přes média, sdělovací prostředky. Děti se s médii denně 

setkávají v rodině, škole i ve volném čase. Možnosti pro jejich využívání jsou jim 
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nabízeny již v předškolním věku, tato oblast zájmové činnosti je někdy více 

preferována než samotný sport. (Vít, J. a kol., 2001) 

Výsledky výchovy a uplatnění nadání je do značné míry závislé na 

sociálních podmínkách, kde vyrůstá mladý sportovec. Jedná se o vhodný režim 

práce a odpočinku, výživu či o případné další činitele hygieny. Důležitou úlohu 

zde hraje motivace, zájmy a postoje, jejich ovlivňování sportovním 

a společenským prostředím včetně potřebné péče sociální. U volejbalu, 

kolektivního sportu, se dostávají do popředí otázky mezilidských vztahů. 

(Kodým, M. a kol., 1978) 

Sportovní vývoj jedince můžeme rozdělit na jednotlivé etapy, které mají 

vlastní vývojové charakteristiky a úkoly. Období sportovního věku členíme na 

orientaci se na konkrétní sportovní činnost, růst výkonnosti, dosažení 

vrcholu výkonnosti, ustálení a pokles sportovního výkonu Orientace na 

konkrétní sportovní činnost je důležitou etapou ve sportovním vývoji. 

Zahrnuje v sobě hledání sportovního zaměření (počáteční orientace jedince 

vychází především ze zájmové sféry ke sportovní činnosti. Zájmy se nerodí, ale 

vytvářejí se v průběhu ontogeneze. Vznikají na základě lidských potřeb, které 

ve sportovním prostředí nabývají klasifikaci biologickou - přirozená potřeba 

pohybové funkce; a společenskou - potřeba lidského kontaktu, potřeba uplatnit 

se, být uznávaným, nabýt emocionálního uspokojení apod.) 

Základním motivačním zdrojem pro sport je i faktor sociálního prostředí, 

ve kterém dítě vyrůstá a kde se vzdělává. Ve sportovní přípravě je důležité 

dosažení vrcholné výkonnosti jedince. Je nutné, aby nastal soulad mezi jeho 

zájmy a schopnostmi. V dětství není prioritou vytvářet diferencovaný zájem, ale 

velmi významné a důležité je formování pozitivního vztahu k pohybové činnosti. 

Zde musí sehrát podstatnou úlohu rodiče, předškolní a školní výchova. Snahou 

je, aby v tomto období mohlo dítě projevit schopnosti, dovednosti a zájem 

o pohybovou činnost. (Kodým, M. a kol., 1978) 
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3. 6. 2. Nabídka sportovních kroužků pro mládež na Rakovnicku 

Nabídka sportovních kroužků pro mládež - ČSTV (sezóna 2005 - 2006) 

• města: 

Tatran Rakovník Fotbal 

SKP Rakovník Fotbal - mladší přípravka, starší 

přípravka 

SK Rakovník Fotbal 

HC Rakovník Lední hokej 

HC 1972 Rakovník Pozemní hokej 

ČSTV Rakovník Hokejbal 

ČUBU Karate Karate 

LTC Rakovník Tenis 

VK Rakovník Volejbal 

Šachový klub Rakovník Šachy 

RC Rakovník Stolní tenis 

Cobra Club Rakovník Judo 

Sokol Nové Strašecí Fotbal, hokejbal, lední hokej, tenis, 

stolní tenis 

Karate Tiger Nové Strašecí Karate 
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• venkov: 

TJ Čistá Fotbal, stolní tenis 

FK Hředle Fotbalová přípravka 

Slavoj Chrášťany Fotbal 

Sokol Janov Stolní tenis 

FK Kněževes Fotbal 

Český Lev Kolešovice Fotbal 

FALCO Kounov Fotbal 

Sokol Křupá Stolní tenis 

SK Lány Fotbal 

Sokol Lány Stolní tenis 

HC Lány Lední hokej 

SK Lišany Fotbal 

Baník Lubná Fotbal 

Sparta Lužná Fotbal 

Sokol Mšec Fotbal 

Chrněl Mutějovice Fotbal 

ESTA Oráčov Fotbal 

Sokol Panoší Újezd Stolní tenis 

SK Pavlíkov Fotbal - chlapci i dívky 

FC a SK Jesenice Fotbal 

TJ Roztoky Fotbal 

Baník Rynholec Fotbal 

Sparta Revničov Fotbal 

SK Senomaty Fotbal 

TJ Slabce Fotbal 

EDISON Šanov Fotbal 

Golf club Podbořánky golf 
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Nabídka sportovních kroužků pro mládež (tělocvičná jednota Sokol) 

(sezóna 2005 - 2006) 

• města: 

TJ Sokol Rakovník Cvičení pro děti, cvičení na slet, 

plavání, mažoretky, stolní tenis, 

badminton, turistika 

• venkov: 

TJ Sokol Revničov Cvičení pro děti, cvičení na slet 

TJ Sokol Křivoklát Stolní tenis, běh 

TJ Sokol Lány Stolní tenis, aerobik, volejbal, fotbal 

TJ Sokol Milostín Stolní tenis, volejbal 

TJ Sokol Olešná Stolní tenis, volejbal 

TJ Sokol Rynholec Cvičení pro děti, cvičení na slet 

Ostatní nabídka sportovních kroužků pro mládež (sezóna 2005 - 2006) 

• Rakovník: 

TCC Rakovník Tenis 
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4. Hypotézy 

Na základě prostudované literatury, osobní zkušenosti z pedagogické praxe 

a s ohledem na stanovené cíle a úkoly diplomové práce jsem stanovila tyto hypotézy: 

1. Předpokládám větší zapojení žáků městských škol do aktivního sportování 

a tím i větší zapojení se do tělovýchovných organizací. 

2. Předpokládám větší zapojení chlapců než dívek do aktivního sportování. 

3. Předpokládám dřívější začátek sportování u městských dětí. 

4. Předpokládám minimální rozdíl v procentuálním zastoupení žáků městských 

a venkovských škol v provozování volejbalu (s ohledem na historii volejbalu na 

okrese Rakovník). 

5. Předpokládám malé procentuální zastoupení provozování volejbalu u žáků. 

6- Předpokládám, že dítě ke sportu přivedli rodiče, minimálně v 50 % 

sledovaného vzorku žáků. 

Předpokládám velký rozdíl v aktivním a rekreačním hraní volejbalu. 

Předpokládám, že volejbal nezačínají děti hrát v raném věku, tzn. v 6 letech. 

Předpokládám další aktivní pokračování ve volejbale u většiny absolventů 

třídy s rozšířenou výukou sportu se zaměřením na volejbal při 3. ZŠ 

v Rakovníku. 
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5. Výzkumná část 
Volný sportovní čas mládeže na Rakovnicku, volejbal mládeže 

na Rakovnicku, absolventi třídy s rozšířenou výukou tělesné 

výchovy se zaměřením na volejbal 

5. 1. Metody výzkumu 

V pedagogických vědách se výzkumné metody klasifikují dle různých 

hledisek. Metody zkoumání lze rozdělit dle Skalkové a kol. na metody 

empirického získávání, shromažďování (fixace, klasifikace, analýza 

a zobecňování) dat a metody teoretického poznávání a zpracování informací 

(utváření teorií, formalizovaných modelů a abstrakcí). 

K empirickým metodám, podle kterých lze klasifikovat a analyzovat 

sportovní vyžití respondentů, patří pozorování, rozhovory, dotazníky, testování. 

(Skalková, J. a kol., 1985) 

V této práci byly použity metody dotazníku. Jedná se o pilotní studii 

a podobný výzkum nebyl ještě na území rakovnického okresu realizován. 

5.1.1 . Dotazník týkající se zjištění sportovní aktivity dětí na Rakovnicku, 

dotazník týkající se aktivního zapojení absolventů třídy s rozšířenou 

výukou tělesné výchovy se zaměřením na volejbal 

Dotazník patří ke specifickým metodám, kdy se shromažďování dat 

zakládá na dotazování osob. Způsob kladení otázek navozuje zároveň 

odpovědi respondentů. Rozlišujeme dva základní typy položek v dotazníku: 

Položky otevřené (dávají respondentům vztahový rámec, neurčují však 

Podrobněji obsah, formu jeho odpovědi. Respondent volí délku odpovědi 

' konkrétní informace) a uzavřené (respondentovi nabízejí volbu mezi dvěma 
nebo více alternativami). (Skalková, V. a kol., 1985) 
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V dotazníku týkajícího se zjištění sportovní aktivity dětí na Rakovnicku 

(příloha č. 1) i v dotazníku týkajícího se aktivního zapojení absolventů třídy 

s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na volejbal 

(příloha č. 2) byly užity položky otevřené i uzavřené. 

5. 2. Postup při výzkumu 

Zkoumanou skupinou byli žáci osmých a devátých tříd základních 

škol na rakovnickém okrese. Tento výběr byl záměrný vzhledem k tomu, že 

v této věkové skupině je předpoklad, že se žáci mohou volejbalu začít 

v budoucnu věnovat aktivně. 

Zkoumány byly čtyři městské školy (1. ZŠ Rakovník, 2. ZŠ Rakovník, 

3. ZŠ Rakovník, ZŠ Nové Strašecí) a devět venkovských škol (ZŠ Čistá, 

ZŠ Jesenice, ZŠ Slabce, ZŠ Lužná, ZŠ Šanov, ZŠ Lubná, ZŠ Kolešovice, 

ZŠ Křivoklát, ZŠ Lány). Celkový počet zkoumaných osob byl 680, z toho 

341 chlapců a 339 dívek. 

Průzkum volného času mládeže na Rakovnicku byl prováděn pomocí 

dotazníků (příloha č. 1), které žáci vyplňovali za mé účasti v hodinách tělesné 

výchovy. V deseti otázkách odpovídali anonymně na problematiku zaměřenou 

na vlastní účasti při sportovních aktivitách. V dotazníku žáci uvedli školu a třídu, 

kterou navštěvují a zda jde o chlapce či dívku. Dotazníky jsem si pak ihned 

vybrala. 

Pravidla na odpovídání otázek v dotazníku byla stanovena takto: 

• Otázka č. 1, 3, 4: pouze jedna z odpovědí 

• Zbytek otázek: možno vybrat více odpovědí 

Dotazníky byly zpracovány za pomoci výpočetní techniky do databází 

jednotlivých škol a s nimi dále bylo pracováno při vytváření jednotlivých grafů. 

Jako vhodné se mi jevily grafy, které vyjadřovaly procentuální podíl jednotlivých 

odpovědí na otázky. Použila jsem je z toho důvodu, že vzorky jednotlivých škol 

nebyly stejně početné a v jejich počtu byl velký rozdíl. U některých škol vinou 

malého počtu sledovaných žáků (ZŠ Slabce, ZŠ Šanov, ZŠ Čistá - ve 
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zkoumaných ročnících je malý počet zapsaných žáků, nebo některé ročníky 

škola nemá) nejsou výsledky vypovídající. Proto jsem přistoupila 

k vyhodnocení škol rozdělených do dvou skupin: městské školy, 

venkovské školy. Zde jsem sledovala nejprve celkové hodnoty těchto dvou 

sledovaných skupin a dále jsem porovnávala sledované skupiny rozdělené dle 

pohlaví. 

Hlavním předmětem sledování byla aktivní - rekreační sportovní činnost. 

druh sportu, který žáci provozují, od kolika let se sportu věnují, jaká osoba ie ke 

sportovnímu odvětví přivedla a aktivní zapojení dětí do sportovní činnosti. 

Soustředila jsem se především na volejbal mládeže (proto v otázce č. 2 je 

v samostatné možné odpovědi) v aktivní i pasivní formě (kapitola 6. 1.). 

Z těchto dotazníků byly dále vyhodnoceny výsledky samostatné 

volejbalové aktivity mládeže na Rakovnicku (kapitola 6. 2.). 

Všechny výsledky jsou zpracovány tabulkově a graficky podle 

jednotlivých škol a výše uvedených skupin. Graficky byl zpracován celý 

dotazník, vyhodnoceny však byly pouze otázky týkající se návaznosti na 

volejbal mládeže. 

Jiným výzkumem byla sonda absolventů třídy s rozšířenou výukou 

tělesné výchovy se zaměřením na volejbal při 3. základní škole 

v Rakovníku. Zkoumáno bylo především současné aktivní provozování 

volejbalu a možné únikové cesty, které žáky od volejbalu odvedly (kapitola 6. 

3.) V tomto dotazníku (příloha č. 2) byly použity položky otevřené i uzavřené. 

Ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřenou na volejbal při 

3- základní škole v Rakovníku bylo celkem 27 žáků. Využila jsem jejich 

••třídního srazu" k vyplnění dotazníků, vyplněné dotazníky jsem si pak sama 

vybrala. Jelikož se však jedná nyní již o středoškolské studenty, studující po 

různých koutech České republiky, byla návratnost dotazníků menší než jsem 

Předpokládala. Setkala jsem se pouze s 16 dětmi. 

I tyto dotazníky byly zpracovány za pomoci výpočetní techniky a s nimi 

bylo dále pracováno při vytváření jednotlivých grafů. Jako vhodné se mi opět 

M y grafy, které vyjadřovaly procentuální podíl jednotlivých odpovědí na 

otázky. 
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6. Výsledky výzkumu 

6. 1. Volný sportovní čas mládeže na Rakovnicku (tabulkové zpracování) 

1. ZŠ Rakovník otázky č. 
odpovědi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tř.8 32 chlapci 52 a 38 19 14 35 4 71 59 23 34 26 
tř.9 56 dívky 36 b 50 8 35 31 79 6 32 14 41 44 

celkem 88 c/n 1 71 37 21 3 15 21 54 13 23 

Na 1. ZŠ v Rakovník provozuje sport aktivně 43 % dětí, rekreačně 53%, 

1% dětí nesportuje. Volejbalu se věnuje 8 % dětí. Začátek sportování od 6 let 

uvádí 40 % dětí, od 9 let 36 %, od 12 let 24 % dětí. 60 % dětí ke sportu přivedla 

jiná osoba (sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), ve 25 % otec, v 15 % matka. 

47 % dětí je organizováno ve sportovní organizaci, 28 % navštěvuje sportovní 

kroužky pořádané školou. 

2. ZŠ Rakovník otázky č. 

odpovědi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tř.8 74 chlapci 42 a 38 17 14 53 9 68 55 17 24 23 

tř.9 20 dívky 52 b 56 9 27 24 73 9 24 13 52 76 

celkem 94 c/n 0 74 53 17 12 21 34 70 23 3 

Na 2. ZŠ v Rakovníku provozuje sport aktivně 40 % dětí, rekreačně 60%. 

Volejbalu se věnuje 9 % dětí. Začátek sportování od 6 let uvádí 56 % dětí, od 
9 ' e t 26 %, od 12 let 18 % dětí. 70 % dětí ke sportu přivedla jiná osoba 

(sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), v 17 % otec, ve 13 % matka. Ve 

sportovní organizaci je organizováno 74 % dětí, 23 % navštěvuje sportovní 

kroužky pořádané školou. 
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3. Z Š R akovník otázky č. 
odpovědi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tř.8 93 chlapci 79 a 77 42 49 84 6 143 109 56 63 54 
tř.9 91 dívky 105 b 101 19 49 59 147 13 59 24 92 94 
celkem 184 c/n 6 124 80 34 25 25 51 109 31 44 

Na 3. ZŠ v Rakovníku provozuje sport aktivně 42 % dětí, rekreačně 55%, 

nesportují 3 % dětí. Volejbalu se věnuje 10 % dětí. Začátek sportování od 6 let 

uvádí 48 % dětí, od 9 let 33 %, od 12 let 19 % dětí. 57 % dětí ke sportu přivedla 

jiná osoba (sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), v 30 % otec, ve 13 % matka. 

Ve sportovní organizaci je organizováno 49 % dětí, 28 % navštěvuje sportovní 

kroužky pořádané školou. 

ZS Nové Strašecí otázky č. 
odpovědi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tř.8 0 chlapci 50 a 34 17 13 34 2 61 47 21 19 18 

tř.9 76 dívky 26 b 42 6 38 29 61 4 24 4 43 43 

celkem 76 c/n 0 61 24 13 11 12 22 52 13 19 

Na ZŠ v Novém Strašecí provozuje sport aktivně 45 % dětí, rekreačně 

55% dětí. Volejbalu se věnuje 7 % dětí. Začátek sportování od 6 let uvádí 45 % 

dětí, od 9 let 38 %, od 12 let 17 % dětí. 68 % dětí ke sportu přivedla jiná osoba 

(sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), ve 27 % otec, v 5 % matka. Ve 

sportovní organizaci je organizováno 53 % dětí, 23 % navštěvuje sportovní 

kroužky pořádané školou. 

ZŠ čistá otázky č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ZŠ čistá 
odpovědi 

tř.8 0 chlapci 5 a 3 2 2 2 3 8 4 2 2 6 

~tř9 11 dívky 6 b 7 3 3 5 6 1 0 0 8 2 

celkem 11 c/n 1 7 5 3 1 1 6 8 0 2 

VZŠ Čisté provozuje sport aktivně 27 % dětí, rekreačně 64 % dětí, 

^sportuje 9 % dětí. Volejbalu se věnuje 25 % dětí. Začátek sportování od 6 let 
Uvádí 20 % dětí, od 9 let 50 %, od 12 let 30 % dětí. 80 % dětí ke sportu přivedla 
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jiná osoba (sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), ve 20 % otec. Ve sportovní 

organizaci je organizováno 20 % dětí, 60 % navštěvuje sportovní kroužky 

pořádané školou. 

ZŠ Jesenice 
otázky č. 

odpovědi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tř.8 18 chlapci 20 a 12 15 5 19 2 33 16 6 7 13 

tř.9 18 dívky 16 b 24 1 13 15 29 0 14 4 27 11 

celkem 36 c/n 0 25 18 2 6 4 11 28 10 14 

V ZŠ Jesenice provozuje sport aktivně 43 % dětí, rekreačně 56% dětí, 1 % 

dětí nesportuje. Volejbalu se věnují 2 % dětí. Začátek sportování od 6 let uvádí 

52 % dětí, od 9 let 42 %, od 12 let 6 % dětí. 73 % dětí ke sportu přivedla jiná 

osoba (sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), v 16 % otec, v 11 % matka. Ve 

sportovní organizaci je organizováno 29 % dětí, 34 % navštěvuje sportovní 

kroužky pořádané školou. 

ZŠ Slabce 
otázky č. 
odpovědi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tř.8 4 chlapci 7 a 5 7 1 6 1 11 4 2 3 8 

tř.9 9 dívky 6 b 8 1 8 5 8 0 4 3 10 2 

celkem 13 c/n 0 5 4 2 4 2 / 8 0 3 

Na ZŠ Slabce provozuje sport aktivně 38 % dětí, rekreačně 62 % dětí. 

Volejbalu se věnuje 8 % dětí. Začátek sportování od 6 let uvádí 47 % dětí, od 

9 let 38 %, od 12 let 15 % dětí. 62 % dětí ke sportu přivedla jiná osoba 

(sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), v 15 % otec, ve 23 % matka. Ve 

sportovní organizaci je organizováno 15 % dětí, 62 % navštěvuje sportovní 

kroužky pořádané školou. 
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ZŠ Lužná otázky č. 
odpovědi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tř.8 0 chlapci 15 a 8 5 6 14 1 21 16 9 11 10 

tř.9 27 dívky 12 b 19 3 15 9 21 3 5 3 12 15 

celkem 27 c/n 0 20 6 4 5 3 10 15 3 5 

Na ZŠ Lužná provozuje sport aktivně 30 % dětí, rekreačně 70 % dětí. 

Volejbalu se věnuje 11 % dětí. Začátek sportování od 6 let uvádí 52 % dětí, od 

9 let 33 %, od 12 let 15 % dětí. 56 % dětí ke sportu přivedla jiná osoba 

(sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), v 33 % otec, v 11 % matka. Ve 

sportovní organizaci je organizováno 50 % dětí, 33 % navštěvuje sportovní 

kroužky pořádané školou. 

ZŠ Šanov otázky č. 
odpovědi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tř.8 0 chlapci 4 a 2 0 5 12 2 16 8 6 7 5 

tř.9 17 dívky 13 b 15 1 6 4 6 0 4 2 8 2 

celkem 17 c/n 0 16 5 1 7 1 9 11 1 10 

Na ZŠ Šanov provozuje sport aktivně 12 % dětí, rekreačně 88 % dětí. 

Volejbalu se věnuje 6 % dětí. Začátek sportování od 6 let uvádí 70 % dětí, od 

9 let 24 %, od 12 let 6 % dětí. 57 % dětí ke sportu přivedla jiná osoba 

(sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), ve 32 % otec, v 11 % matka. Ve 

sportovní organizaci je organizováno 12 % dětí, 29 % navštěvuje sportovní 

kroužky pořádané školou. 

ZŠ Lubná otázky č. 
odpovědi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tř.8 13 chlapci 13 a 7 7 5 11 2 23 13 3 6 6 

tř.9 14 dívky 14 b 19 1 10 9 19 1 8 1 17 13 

celkem 27 c/n 1 18 11 6 4 1 9 21 2 7 

Na ZŠ v Lubné provozuje sport aktivně 26 % dětí, rekreačně 70 % dětí, 

4 % dětí nesportuje. Volejbalu se věnují 4 % dětí. Začátek sportování od 6 let 
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uvádí 42 % dětí, od 9 let 35 %, od 12 let 23 % dětí. 84 % dětí ke sportu 

přivedla jiná osoba (sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), ve 12 % otec, ve 

4 % matka. Ve sportovní organizaci je organizováno 50 % dětí, 23 % 

navštěvuje sportovní kroužky pořádané školou. 

ZŠ Kolešovice otázky č. 
odpovědi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tř.8 13 chlapci 10 a 5 11 4 7 1 17 12 5 8 11 
tř.9 9 dívky 12 b 17 6 7 7 17 1 5 4 10 10 

celkem 22 c/n 0 6 11 8 4 4 9 14 4 1 

Na ZŠ Kolešovice provozuje sport aktivně 23 % dětí, rekreačně 77 % dětí. 

Volejbalu se věnuje 26 % dětí. Začátek sportování od 6 let uvádí 32 % dětí, od 

9 let 32 % dětí, od 12 let 36 % dětí. 61 % dětí ke sportu přivedla jiná osoba 

(sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), ve 22 % otec, v 17 % matka. Ve 

sportovní organizaci je organizováno 45 % dětí, 50 % navštěvuje sportovní 

kroužky pořádané školou. 

ZŠ Křivoklát 
otázky č. 
odpovědi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tř.8 22 chlapci 25 a 7 11 14 31 3 40 22 9 11 12 

tř.9 29 dívky 26 b 42 2 19 14 37 0 15 5 24 17 

celkem 51 c/n 1 41 18 6 10 9 25 38 11 22 

Na ZŠ Křivoklát provozuje sport aktivně 14 % dětí, rekreačně 84%, 

2 % dětí nesportuje. Volejbalu se věnuje 4 % dětí. Začátek sportování od 6 let 

uvádí 61 % dětí, od 9 let 27 % dětí, od 12 let 12 % dětí. 73 % dětí ke sportu 

přivedla jiná osoba (sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), v 17 % otec, v 10 % 

matka. Ve sportovní organizaci je organizováno 33 % dětí, 24 % dětí navštěvuje 

sportovní kroužky pořádané školou. 
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ZŠ Lány otázky č. 
odpovědi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tř.8 17 chlapci 19 a 9 10 3 13 3 27 19 10 13 5 

tř.9 17 dívky 15 b 24 1 11 12 28 4 12 6 16 23 

celkem 34 c/n 1 24 18 8 1 2 10 21 4 5 

Na ZŠ Lány provozuje sport aktivně 26 % dětí, rekreačně 71% dětí, 

3 % dětí nesportuje. Volejbalu se věnuje 3 % dětí. Začátek sportování od 6 let 

uvádí 40 % dětí, od 9 let 36 %, od 12 let 24 % dětí. 57 % dětí ke sportu přivedla 

jiná osoba (sourozenec, kamarád(ka), samo dítě), ve 27 % otec, v 16 % matka. 

Ve sportovní organizaci je organizováno 70 % dětí, 15 % dětí navštěvuje 

sportovní kroužky pořádané školou. 
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6 .1 .1 . Grafické zpracování volného sportovního času mládeže na 
Rakovnicku - města (chlapci i dívky) 

Z á k l a d n í š k o l y - m ě s t a 
otázky č. 

odpovědi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t ř .8 1 9 9 ch lapc i 2 2 3 a 1 8 7 9 5 9 0 2 0 6 21 3 4 3 2 7 0 1 1 7 1 4 0 121 

t ř .9 2 4 3 d í v k y 2 1 9 b 2 4 9 4 2 1 4 9 1 4 3 3 6 0 3 2 1 3 9 55 2 2 8 2 5 7 

c e l k e m 4 4 2 c /n 7 3 3 0 194 8 5 51 7 3 1 2 8 2 8 5 8 0 8 9 

1 Sport provozuji 

• aktivně 

• rektreačně 

• nesportuji 

2. Druh sportu 

20% 

71% 

• fotbal 

• volejbal 

• ostatní 

3. Jak často sportuji 
21% 

45% 

34% 

D 1X týdně 

• 2x týdně 

O 3x týdně 

8 7 



4 Začátek sportování 
20% 

33% 
» 47% 

• od 6 let 

• od 9 let 

• od 12 let 

5. Proč sportuji 

83% 

• rozvíjení dovedností 

• baví mě 

• nebaví mě, vybíjím enerii 

6. Důvod sportování 
16% 

7% 

77% 

• vlastní přání 

• přání rodičů 

• kamarádství 

7 Sportovali rodiče 

24% m 50% 

26% 

• otec 

• matka 

• žádný 
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8. Kdo mě ke sportu přivedl 

2 6 % 

62% 12% 

• otec 

• matka 

• jiná osoba 

9. O možnosti sportování jsem se dozvěděl 

18% 
31% 

51% 

• od rodčů/rodiny 

• od kamarádů 

• z médii 

Sport provozuje aktivně 42 % dětí, rekreačně 56 % dětí, 2 % dětí 

nesportuje. Volejbalu se věnuje 9 % dětí. Začátek sportování od 6 let uvádí 

47 % dětí, od 9 let 33 %, od 12 let 20 % dětí. 62 % dětí ke sportu přivedla jiná 

°soba (sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), ve 26 % otec, ve 12 % matka. 

Ve sportovní organizaci je organizováno 55 % dětí, 26 % navštěvuje sportovní 

kroužky pořádané školou. 
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Grafické zpracování volného sportovního času mládeže na Rakovnicku -
venkov (chlapci i dívky) 

Z á k l a d n í š k o l y - v e n k o v 
otázky č. 

odpovědi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t ř .8 8 7 ch lapc i 118 a 58 6 8 4 5 1 1 5 18 196 1 1 4 5 2 6 8 76 

t ř .9 151 d í v k y 120 b 175 19 9 2 8 0 171 10 6 7 2 8 132 9 5 

c e l k e m 2 3 8 c /n 4 162 9 6 4 0 4 2 2 7 9 6 1 6 4 35 6 9 

1 Sport provozuji 

• aktivně 

• rektreačně 

• nesportuji 

2. Druh sportu 

• fotbal 

• volejbal 

• ostatní 

D 1x týdně 

• 2x týdně 

O 3x týdně 

3. Jak často sportuji 
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4 Začátek sportování 
17% 

34% m 49% 

• Cíl 6 let 

• od 9 let 

• cd 12 let 

5. Proč sportuji 

18% 

74% 

• rozvíjení dovedností 

Bbav í mě 

• nebaví mě, vybíjím enerii 

6. Důvod sportování 
12% 

84% 

• vlastní přání 

• přání rodičů 

• kamarádství 

7 Sportovali rodiče 

35% 41% 

24% 

• otec 

• matka 

• žádný 
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• od rodčů/rodiny 

• od kamarádů 

• z médií 

9- O možnosti sportování jsem se dozvěděl 

15% 

Sport provozuje aktivně 24 % dětí, rekreačně 74 %, 2 % dětí nesportuje. 

Volejbalu se věnuje 8 % dětí. Začátek sportování od 6 let uvádí 49 % dětí, od 
9 let 34 %, od 12 let 17 % dětí. 68 % dětí ke sportu přivedla jiná osoba 

(sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), ve 21 % otec, v 11 % matka. Ve 

sportovní organizaci je organizováno 39 % dětí, 32 % dětí navštěvuje sportovní 

droužky pořádané školou. 
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6. 1. 2. Grafické zpracování volného sportovního času mládeže na 
Rakovnicku - dívky (města + venkov) 

Dívky (města) 

Z á k l a d n í š k o l y m ě s t o 

d í v k y 

otázky č. 

odpovědi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t ř .8 1 0 9 c h l a p c i 0 a 5 4 12 61 9 7 13 165 1 2 6 4 1 5 7 6 8 

t ř .9 1 1 0 d í v k y 2 1 9 b 1 6 2 31 8 5 71 164 2 0 8 4 36 1 1 6 1 0 7 

c e l k e m 2 1 9 c /n 3 185 7 0 4 7 3 7 35 6 6 1 4 8 4 1 5 4 

• aktivně 

• rektreačné 

• nesportuji 

• fotbal 

• volejbal 

• ostatní 

• I x týdné 

• 2x týdné 

• 3x týdne 

1. Sport provozuji 
1% 

2 Druh sportu 

3. Jak často sportuji 
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4 Začátek sportování 
22% . 

33% 

• od 6 let 

• od 9 let 

• od 12 let 

• rozvíjení dovedností 

• baví mě 

• nebaví mě, vybíjím enerii 

5. Proč sportuji 

6. Důvod sportování 
16% 

• vlastní přání 

• přání rodičů 

• kamarádství 

7 Sportovali rodiče 

24% 

• otec 

• matka 

• žádný 
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8. Kdo mě ke sportu přivedl 

16% • 0 , e c 

• matka 

• jiná osoba 

9. O možnosti sportování jsem se dozvěděl 

10 Návštěva sportovního kroužku 

P od rodčů/rodiny 

• od kamarádů 

• z médií 

• škola 

• sportovní organizace 

• žádná 

Sport provozuje aktivně 25 % dívek, rekreačně 74 %, 1 % dívek 

nesportuje. Volejbalu se věnuje 14 % děvčat. Začátek sportování od 6 let uvádí 

45 % dívek, od 9 let 33 %, od 12 let 22 % děvčat. 66 % dívek ke sportu přivedla 

jiná osoba (sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), v 18 % otec, v 16 % matka. 

Ve sportovní organizaci je organizováno 46 % dívek, 30 % navštěvuje sportovní 

kroužky pořádané školou. 
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Grafické zpracování volného sportovního času mládeže na Rakovnicku 
dívky (venkov) 

Základní školy venkov 

dívky 
otázky č. 
odpovědi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tř.8 40 chlapci 0 a 20 11 25 56 9 100 58 20 41 39 

tř.9 80 dívky 120 b 98 17 54 42 84 5 42 20 60 48 

celkem 120 c/n 2 98 40 21 23 14 44 83 19 33 

• fotbal 

• volejbal 

• ostatní 

2 Druh sportu 

3. Jak často sportuji 
21% 

D 1x týdně 

• 2x týdně 

O 3x týdně 
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4. Začátek sportování 
18% 

35% 

47% 

• cd 6 tet 

• cd 9 tet 

• od 12 tet 

5. Proč sportuji 

20% 

72% 

O rozvíjení dovedností 

• bavíme 

• nebaví mě, vyb jím enerii 

6, Důvod sportování 
12% 

84% 

• vlastní přání 

• přání rodičů 

• kamarádství 

7 Sportovali rodiče 

31% 

29% 

40% 

• otec 

• matka 

• žádný 
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8. Kdo mé ke sportu přivedl 

16% 

68% 

16% 

• otec 

• matka 

• jiná osoba 

9 O možnosti sportování jsem se dozvěděl 

16% 
34% 

50% 

• cd rodčů/rodiny 

• cd kamarádů 

• z médii 

Sport provozuje aktivně 17 % dívek, rekreačně 81 %, 2 % děvčat 

nesportuje. Volejbalu se věnuje 13 % dívek. Začátek sportování od 6 let uvádí 

47 % dívek, od 9 let 35 %, od 12 let 18 % dívek. 68 % děvčat ke sportu přivedla 

jiná osoba (sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), v 16 % otec, v 16 % matka. 

Ve sportovní organizaci je organizováno 39 % dívek, 33 % navštěvuje sportovní 

kroužky pořádané školou. 
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6. 1. 3. Grafické zpracování volného sportovního času mládeže na 
Rakovnicku - chlapci (města + venkov) 

Chlapci (města) 

Z á k l a d n í š k o l y m ě s t a 

c h l a p c i 
otázky č. 

odpovědi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t ř .8 9 0 ch lapc i 2 2 3 a 1 3 3 8 3 2 9 109 8 178 1 4 4 7 6 8 3 5 3 

t ř .9 1 3 3 d í v k y 0 b 8 7 11 6 4 7 2 196 12 55 19 112 1 5 0 

c e l k e m 2 2 3 c /n 4 1 4 5 1 2 4 3 8 14 38 6 2 1 3 7 39 3 5 

• aktivně 

• rektreačné 

• nesportuji 

• fotbal 

• volejbal 

• ostatní 

D 1x týdně 

• 2x týdně 

O 3x týdně 

1. Sport provozuji 

2 Druh sportu 

3. Jak často sportuji 
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4. Začátek sportování 
17% 

33% 

50% 

• od 6 let 

o od 9 let 

• od 12 let 

• rozvjení dovedností 

• bavíme 

• nebaví mě, vybíjím enerii 

• vlastní přání 

• přání rodičů 

• kamarádství 

5. Proč sportuji 

6% 4% 

6. Důvod sportování 
17% 

Sportovali rodiče 

24% 

• otec 

• matka 

• žádný 
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8. Kdo mě ke sportu přivedl 

• otec 

• matka 

• jiná osoba 

• od rodeu/rodiny 

• od kamarádů 

• z médií 

9. O možnosti sportování jsem se dozvédél 

17% 

Sport provozuje aktivně 59 % chlapců, rekreačně 39 %, 2 % chlapců 

nesportuje. Volejbalu se věnuje 5 % chlapců. Začátek sportování od 6 let uvádí 

50 % chlapců, od 9 let 33 %, od 12 let 17 % chlapců. 59 % chlapců ke sportu 

přivedla jiná osoba (sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), ve 33 % otec, v 8 % 

matka. Ve sportovní organizaci je organizováno 63 % chlapců, 22 % navštěvuje 

sportovní kroužky pořádané školou. 
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Grafické zpracování volného sportovního času mládeže na Rakovnicku 
chlapci (venkov) 

Základní školy venkov 

chlapci 
otázky č. 

odpovědi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tř.8 47 chlapci 118 a 38 57 20 59 9 96 56 32 27 37 

tř.9 71 dívky 0 b 77 2 38 38 87 5 25 8 72 47 

celkem 118 c/n 2 64 56 19 19 13 52 81 16 36 

1. Sport provozuji 

2% 

• aktivně 

• rektreačně 

• nesportuji 

2 Druh sportu 

52% 

46% 

• fotbal 

• volejbal 

• ostatní 

3 Jak často sportuji 

49% 

18% 

33% 

lál ix tydn* 

• 2x týdně 
Q Sx t̂ flnè 
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• c d 6 let 

• cd 9 let 

• o d 12 let 

• rozvjení dovednosti 

Q bav i mě 

• nebaví mě, vybíjím enerii 

5. Proč sportuji 

17% 8% 

4 Začátek sportování 
16% 

6 Důvod sportování 
11% 

4% 

• vlastní přání 

• přání rodičů 

• kamarádství 

• otec 

• matka 

• žádný 

7. Sportovali rodiče 
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8. Kdo mě ke sportu přivedl 

26% 

67% 

• otec 

• matka 

• jiná osoba 

9 O možnosti sportování jsem se dozvěděl 
14% 

23% 

63% 

n od rodčů/rodiny 

• od kamarádů 

• z médií 

Sport provozuje aktivně 32 % chlapců, rekreačně 66 % chlapců, 

2 % chlapců nesportuje. Volejbalu se věnuje 2 % chlapců. Začátek sportování 

od 6 let uvádí 51 % chlapců, od 9 let 33 %, od 12 let 16 % chlapců. 67 % 

chlapců ke sportu přivedla jiná osoba (sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), 

ve 26 % otec, v 7 % matka. Ve sportovní organizaci je organizováno 

39 % chlapců, 31 % navštěvuje sportovní kroužky pořádané školou. 
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6. 2. Volejbal mládeže na Rakovnicku 

Městské základní školy 

Z á k l a d n í š k o l y - m ě s t a 
v o l e j b a l 

otázky č. 
odpovědi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t ř .8 2 5 c h l a p c i 11 a 16 2 9 19 5 2 5 2 6 7 11 19 

t ř .9 17 d í vky 31 b 2 6 4 2 15 17 31 4 18 8 2 4 2 3 

c e l k e m 4 2 c / n 0 13 18 6 6 12 11 30 6 5 

• aktivně 

• rektreačně 

• nesportuji 

• fotbal 

• volejbal 

• ostatní 

D 1x týdně 

• 2x týdně 

O 3x týdně 

1. Sport provozuji 

0% 

2. Druh sportu 

3. Jak často sportuji 

105 



4 . Začátek sportování 

5. Proč sportuji 

• od 6 let 

• od 9 let 

• od 12 let 

• rozvíjeni dovedností 

• baví mě 

• nebaví mě, vybíjím enerii 

6. Důvod sportování 

29% 

• vlastní přání 

• přání rodičů 

• kamarádství 

7. Sportovali rodiče 

• otec 

• matka 

• žádný 
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• otec 

• matka 

• jiná osoba 

8. Kdo mě ke sportu přivedl 

• od rodčů/ťodiny 

• od kamarádů 

• z médií 

9. O možnosti sportování jsem se dozvěděl 

10. Návštěva sportovního kroužku 
11% 

• škola 

• sportovní organizace 

• žádná 

Pouze volejbalu se věnuje 73 % dětí, aktivně ho provozuje 38 % dětí, 

rekreačně 62 % dětí. Společně s volejbalem 4 % dětí hrají fotbal, 23 % dětí 

provozuje spolu s volejbalem jiný sport. Začátek sportování od 6 let uvádí 

46 % dětí, od 9 let 40 %, od 12 let 14 % dětí. 66 % dětí ke sportu přivedla jiná 

osoba (sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), v 16 % otec, v 18 % matka. Ve 

sportovní organizaci provozuje volejbal 49 % dětí, 40 % dětí navštěvuje 

sportovní kroužky pořádané školou, 11 % dětí hraje volejbal neorganizovaně. 
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Venkovské základní školy 

Základní školy - venkov 
volejbal 

otázky č. 
odpovědi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tř.8 8 Ichlapci 2 a 3 1 4 6 0 12 9 4 6 9 

tř.9 11 Idívky 17 b 16 19 8 6 15 2 3 4 12 5 

celkem 19 c/n 0 4 7 7 4 4 8 10 0 5 

1. Sport provozuji 

84% 

• aktivně 

• rektreačně 

• nesportuji 

2. Druh sportu 

17% 

79% 

• fotbal 

• volejbal 

• ostatní 

3. Jak často sportuji 
21% 

37% 

42% 

D1 x týdně 

• 2x týdně 

• 3x týdně 
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4. Začátek sportování 

• od 6 let 

• od 9 let 

• od 12 let 

• rozvíjení dovedností 

• baví mě 

• nebaví mě, vybíjím eneríi 

5. Proč sportuji 

• vlastní přání 

• přání rodičů 

• kamarádství 

6. Důvod sportování 

7. Sportovali rodiče 

• otec 

B matka 

• žádný 
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• otec 

• matka 

• jiná osoba 

8. Kdo mě ke sportu přivedl 

9. O možnosti sportování jsem se dozvěděl 
o% 

• od rodčůrt-odiny 

• od kamarádů 

• z médií 

Pouze volejbalu se věnuje 79 % dětí, aktivně ho provozuje 16 % dětí, 

rekreačně 84 % dětí. Společně s volejbalem 4 % dětí hrají fotbal, 17 % dětí 

provozuje spolu s volejbalem jiný sport. Začátek sportování od 6 let uvádí 32 % 

dětí, od 9 let též 32 % dětí, od 12 let 36 % dětí. 56 % dětí ke sportu přivedla jiná 

osoba (sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), ve 22 % otec, ve 22 % matka. 

Ve sportovní organizaci provozuje volejbal 26 % dětí, 48 % dětí navštěvuje 

sportovní kroužky pořádané školou, 26 % dětí hraje volejbal neorganizovaně. 

110 



6. 2. 1. Tabulkové a grafické zpracování provozování volejbalu - dívky 
(města + venkov) 

Dívky (města) 

Základní 
dívk) 

školy město 
/ volejbal 

otázky č. 
odpovědi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tř.8 20 chlapci 0 a 10 0 7 13 5 18 20 5 8 15 
tř.9 11 dívky 31 b 21 31 11 14 20 4 16 6 17 14 
celkem 31 c/n 0 10 13 4 6 8 6 22 5 5 

1. Sport provozuji 
o% 

• aktivně fotbal 

• rektreačně volejbal 

• nesportuji ostatní 

2. Druh sportu 

• fotbal 

• volejbal 

• ostatní 

• 1 x týdně 

• 2xtýdně 

n 3x týdně 

3. Jak často sportuji 
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• od 6 let 

• od 9 let 

• od 12 let 

• rozvíjení dovedností 

• baví mě 

• nebaví mě, vybíjím enerii 

4. Začátek sportování 
13% 

5. Proč sportuji 

6. Důvod sportování 

27% 

7. Sportovali rodiče 

14% 

• vlastní přání 

• přání rodičů 

• kamarádství 

O 48% 

• otec 

• matka 

• žádný 
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8. Kdo mé ke sportu přivedl 

16% 

67% 

16% 

• otec 

• matka 

• jiná osoba 

9. O možnosti sportování jsem se dozvěděl 

17% 
27% 

56% 

• od rodčůA-odiny 

• od kamarádů 

• z médií 

10. Návštěva sportovního kroužku 

15% 

44% 

41% 

• škola 

• sportovní organizace 

• žádná 

Pouze volejbalu se věnuje 76 % dívek, aktivně ho provozuje 32 % dívek, 

rekreačně 68 % děvčat. Společně s volejbalem provozuje 24 % dívek jiný 

sport. Začátek sportování od 6 let uvádí 42 % dívek, od 9 let 45 % dívek, od 

12 let 13 %. 67 % dívek ke sportu přivedla jiná osoba (sourozenec, kamarád 

(ka), samo dítě), v 15 % otec, v 18 % matka. Ve sportovní organizaci provozuje 

volejbal 41 % dívek, 44 % děvčat navštěvuje sportovní kroužky pořádané 

školou, 15 % hraje volejbal neorganizovaně. 
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Tabulkové a grafické zpracování provozování volejbalu - dívky (venkov) 

Z á k l a d n í 
d ívk ) 

š k o l y v e n k o v 
í v o l e j b a l 

otázky č. 
odpovědi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t ř .8 6 ch lapc i 0 a 3 1 2 6 0 11 8 4 6 9 

t ř .9 11 d í vky 17 b 14 17 8 6 15 2 3 4 11 4 

c e l k e m 17 c /n 0 4 7 5 2 4 7 9 0 4 

1. Sport provozuji 

82% 

• aktivně 

• rektreačně 

O nesportuji 

2. Druh sportu 

18% 

77% 

• fotbal 

• volejbal 

• ostatní 

3. Jak často sportuji 
12% 

41% 

47% 

• 1 x týdně 

• 2xtýdně 

• 3x týdně 

114 



4. Začátek sportování 

• od 6 let 

o od 9 let 

• od 12 let 

• vlastní přání 

• přání rodičů 

• kamarádství 

6. Důvod sportování 

7. Sportovali rodiče 

• otec 

• matka 

• žádný 
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• otec 

• matka 

• jiná osoba 

8. Kdo mě ke sportu přivedl 

9. O možnosti sportování jsem se dozvěděl 
o% 

• od rodčů/rodiny 

• od kamarádů 

• z médií 

• škola 

• sportovní organizace 

• žádná 

10. Návštěva sportovního kroužku 

Pouze volejbalu se věnuje 77 % dívek, aktivně ho provozuje 18 % dívek, 

rekreačně 82 % děvčat. Společně s volejbalem provozuje 5 % dívek fotbal, 

18 % dívek jiný sport. Začátek sportování od 6 let uvádí 36 % dívek, od 9 let 

3 5 % dívek, od 12 let 29 %. 52 % dívek ke sportu přivedla jiná osoba 

(sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), ve 24 % otec, ve 24 % matka. Ve 

sportovní organizaci provozuje volejbal 24 % dívek, 52 % děvčat navštěvuje 

sportovní kroužky pořádané školou, 24 % hraje volejbal neorganizovaně. 
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6. 2. 2. Tabulkové a grafické zpracování provozování volejbalu - chlapci 
(města + venkov) 

Chlapci (města) 

Z á k l a d n í š k o l y m ě s t a 
c h l a p c i v o l e j b a l 

otázky č. 
odpovědi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t ř .8 5 ch lapc i 11 a 6 2 2 6 0 7 6 2 3 4 

tř .9 6 d í v k y 0 b 5 11 4 3 11 0 2 2 7 9 

c e l k e m 11 c /n 0 3 5 2 0 4 5 8 1 0 

1. Sport provozuji 

o% 

45% 

55% 
• aktivně 

• rektreačně 

• nesportuji 

2. Druh sportu 

19% 

68% 

• fotbal 

• volejbal 

• ostatní 

3. Jak často sportuji 
18% 

46% 

36% 

a 1 x týdně 

• 2xtýdně 

• 3xtýdně 

1 1 7 



• od 6 let 

• od 9 let 

• od 12 let 

4. Začátek sportování 
18% 

• rozvíjení dovedností 

• baví mě 

• nebaví mě, vybíjím enerii 

5. Proč sportuji 

12% 0% 

6. Důvod sportování 

• vlastní přání 

• přání rodičů 

• kamarádství 

• otec 

• matka 

• žádný 

7. Sportovali rodiče 
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• otec 

• matka 

• jiná osoba 

8. Kdo mě ke sportu přivedl 

26% 

• od rodčůA-odiny 

• od kamarádů 

• z médií 

9. O možnosti sportování jsem se dozvěděl 
9% 

10. Návštěva sportovního kroužku 
o% 

• škola 

• sportovní organizace 

• žádná 

Pouze volejbalu se věnuje 68 % chlapců, aktivně ho provozuje 55 % 

hochů, rekreačně 45 %. Společné s volejbalem provozuje 13 % chlapců fotbal, 

19 % chlapců jiný sport. Začátek sportování od 6 let uvádí 55 % hochů, od 9 let 

27 % chlapců, od 12 let 18 %. 66 % chlapců ke sportu přivedla jiná osoba 

(sourozenec, kamarád (ka), samo dítě), v 17 % otec, v 17 % matka. Ve 

sportovní organizaci provozuje volejbal 69 % chlapců, 31 % hochů navštěvuje 

sportovní kroužky pořádané školou 
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Tabulkové a grafické zpracování provozování volejbalu - chlapci (venkov) 

Základní školy venkov otázky č. 1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 
chlapci volejbal odpovědi 

1 6 8 10 

tř.8 2 chlapci 2 a 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 
tř.9 0 dívky 0 b 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 
celkem 2 c/n 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 

3. Jak často sportuji 
o% 

1 0 0 % 

• 1 x týdně 

• 2x týdně 

• 3x týdně 
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4. Začátek sportování 
o% 

100% 

• od 6 let 

• od 9 let 

• od 12 let 

6. Důvod sportování 
o% 

100% 

• vlastní přání 

• přání rodičů 

• kamarádství 

7. Sportovali rodiče 

50% D 50% 

0% 

• otec 

• matka 

• žádný 
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8. Kdo mě ke sportu přivedl 
o% 

100% 

• otec 

El matka 

• jiná osoba 

9. O možnosti sportování jsem se dozvěděl 
o% 

100% 

• od rodčů/rodiny 

• od kamarádů 

• z médií 

10. Návštěva sportovního kroužku 
o% 

50% 50% 
• škola 

• sportovní organizace 

• žádná 

Na venkově hrají volejbal pouze dva chlapci ze zkoumaného vzorku. 

Pouze volejbalu se věnují oba chlapci, tudíž 100 % tázaných, oba chlapci tento 

sport provozují rekreačně. Začátek sportování uvádí oba hoši od 12 let, ke 

sportu je přivedla jiná osoba (sourozenec, kamarád (ka), samo dítě). Jeden 

chlapec provozuje volejbal ve sportovní organizaci, druhý ho hraje 

neorganizovaně. 
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6. 3. Aktivní volejbalové zapojení absolventů třídy s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy se za měřením na volejbal 

Volejbalová třída 
otázky č. 
odpovědi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

chlapci 10 a 8 0 13 6 15 9 10 5 7 4 9 4 
dívky 6 b 4 16 2 5 1 6 4 8 8 2 7 3 

c 4 0 1 5 0 1 0 3 1 2 0 3 
celkem 16 d 4 

e 5 
f 1 

g 1 
h 3 

1. Současná tělesná výška 

o méně než 180 cm 

• 180 -190 cm 

• více než 190 cm 

• přání rodičů 

• zdokonalení v míč. sportech 

• šel jsem s kamarádem 

rozvoj tělesných dovedností 

prohloubení specializace 

nic 

ZZlTo 

25% 

50% 

2. Proč jsem šel do sportovní třídy 
o% 

100% 

3. Očekávání od výuky 
6% 

13% 

33% 
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4. Jak mi vyhovovalo zaměření na volejbal 

• jednoznačně 

• přizpůsobil jsem se 

• nevyhovovalo 

5. Hodnocení výuky 
6% o% 

• všeobecný rozvoj dovedností 

• konkrétní specializace 

• špatnou 

• kladně 

• rozkladně 

• bez vlivu 

6. Hodnocení vytvoření kolektivu 
6% 

7. Nácvik volejbalu jsem přijal(a) 
o% 

• kladně 

• časem mě to přestalo bavit 

• záporně 
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10. Pokud aktivně neprovozuji volejbal tak se věnuji těmto 
sportům 

• kopaná 

• košíková 

• box 

9. Současný vztah k volejbalu 
6% 

• aktivní 

• rekreační 

• volejbal nehraji 

• ano 

• ano na jiný sport 

• ne 
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12. Největší přínos sportovní třídy 

1 3 % 16% • zdokonalení v míčových hrách 

• dobrý kolektiv 

• kladný vztah ke sportu 

• sportovní vyžití 

• kamarádi 

• fyzická příprava 

• nové zkušenosti 

• závodně 

Ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřenou na volejbal při 

3. základní škole v Rakovníku bylo celkem 27 žáků. Jelikož se jedná nyní již 

o středoškolské studenty, studující po různých koutech České republiky, byla 

návratnost dotazníků menší než jsem předpokládala. Vrátilo se mi celkem 

16 dotazníků. 

Tázaná mládež odpověděla ve 100 %, že do sportovní třídy šla proto, aby 

se zdokonalila v míčových sportech. 

Zaměření na volejbal mládeži ve 38 % jednoznačně vyhovovalo, v 31 % 

dětem moc nevyhovovalo, v 31 % se přizpůsobily. 

Od výuky očekávalo 81 % dětí všeobecný rozvoj sportovních dovedností, 

ve 13 % další prohloubení již započaté specializace, v 6 % nic. V 94 % hodnotí 

výuku jako příspěvek ke všeobecnému rozvoji pohybových dovedností, v 6 % 

jako podíl na zvládnutí konkrétní specializace. 

71 % tázaných přijalo nácvik volejbalu jednoznačně kladně, 29 % tázaných 

volejbal přestal postupem času bavit. Důvody uváděli: v tomto sportu jsem 

nevynikal, měl jsem jiné zájmy, byl to pro mě nudný sport, špatný zdravotní 

stav, nedostatek talentu, neshody s trenérem, nedostatek času, volejbal jsem 

brala pouze jako koníček, začal jsem se věnovat jinému sportu. 

31 % dětí se dále volejbalu věnuje závodně, hrají za VK Rakovník, 50 % 

se závodním provozováním začalo, ale postupně se mu přestalo věnovat, 

v 19 % děti závodně volejbal neprovozovaly. 

17% 

Á 
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Současný vztah k volejbalu je u 44 % dětí aktivní, patří k jejich 

neoblíbenějším sportům, 50 % si volejbal rádo zahraje rekreačně, 6 % tázaných 

volejbal nehraje. 

Mládež, která se dále volejbalu již nevěnuje, se v 50 % věnuje kopané, ve 

25 % košíkové a ve 25 % boxu. 

Do stejné sportovní třídy se zaměřením na volejbal by šlo opět 56 % dětí, 

třída jim vyhovovala, 44 % dětí by se v ní rádo věnovalo jinému sportu. 

V 56 % uvádí děti fakt, že společné sportování výrazně přispělo 

k formování třídního kolektivu, ve 38 % rozdílná úroveň sportovních dovedností 

rozkládala třídní kolektiv, v 6 % neměla na formování třídního kolektivu žádný 

vliv. 

Za největší klady svého působení ve třídě s rozšířenou výukou tělesné 

výchovy vidí dotázaní v 16 % zdokonalení v míčových hrách, v 13 % dobrý 

kolektiv, ve 13 % kladný vztah ke sportu, v 17 % sportovní vyžití, ve 20 % 

poznání dobrých kamarádů, ve 4 % fyzickou přípravu, ve 4 % získání nových 

zkušeností, v 17 % začátek věnování se volejbalu závodně. 
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7. Zhodnocení a diskuse 

Hlavním úkolem této diplomové práce bylo zjištění rozdílu v zapojení 

žáků městských a venkovských škol do sportovních aktivit s ohledem na 

provozování volejbalu. Celý svůj výzkum jsem si rozdělila na několik dílčích 

skupin. Prvním úkolem bylo zjistit zapojení městských a venkovských žáků do 

aktivního sportování a zapojení žáků do tělovýchovných organizací. Výzkum 

ukázal, že procentuální zapojení městských žáků do aktivního sportování je 

podstatně vyšší než u žáků venkovských, což je pochopitelné z nabídky 

sportovních kroužků ve městech a na venkově. I zapojení ve sportovních 

organizacích je u městských žáků podstatně větší než u venkovských. 

Dle druhé hypotézy (Předpokládám větší zapojení chlapců než dívek do 

aktivního sportování) jsem zjistila, že aktivním sportem se zabývá podstatně 

více chlapců než dívek. Tento poznatek koresponduje i se zjištěnými nabídkami 

sportovních aktivit různých sportovních organizací a škol, kde nabídka možností 

sportovního vyžití pro chlapce je podstatně širší než pro dívky. 

Hypotéza č. 3, kdy jsem předpokládala dřívější začátek sportování 

u městských dětí, se s odlišností několika procenty nepotvrdila. Výzkumem bylo 

zjištěno, že děti jak venkovské, tak městské, začínají sportovat od šesti let 

zhruba ve stejném procentu případů. Při výzkumu jsem brala začátek jak 

rekreačního, tak aktivního sportování a v tomto případě nabídky sportovních 

organizací na začátek sportování nemají žádný vliv. 

V provozování volejbalu (hypotéza č. 4) nebyl zjištěn žádný velký rozdíl 

mezi městskými a venkovskými žáky, což potvrzuje fakt, že na okrese Rakovník 

se nehraje žádná organizovaná okresní soutěž ve volejbale. Volejbal je 

provozován na školách formou zájmového kroužku. Krajský přebor sledované 

skupiny žáků hrají pouze při VK Rakovník starší žákyně. Družstvo je tvořeno jak 

městskými, tak venkovskými dívkami, tím pádem nijak neovlivňují výsledky 

našeho výzkumu. 

Hypotéza č. 5 (Předpokládám malé procentuální zastoupení provozování 

volejbalu u žáků) byla dle výzkumu potvrzena, volejbalu se věnuje zhruba 
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desetina zkoumaného vzorku žáků. Příčinu spatřuji v široké nabídce jiných 

dostupnějších druhů sportů (kopaná, košíková, stolní tenis, pozemní hokej, 

aerobic, jízda na kole, kondiční cvičení atd.) a časové a fyzické náročnosti 

volejbalu a v neposlední řadě též absencí volejbalových klubů na okrese 

Rakovník. 

Hypotéza č. 6 (Předpokládám, že dítě ke sportu přivedli rodiče minimálně 

v 50 % sledovaného vzorku žáků) se nepotvrdila. Městské děti ke sportování 

přivedlo 38 % rodičů, venkovské 32 %. Jelikož jsem v dotazníku jako možnou 

variantu začátek sportování dětí uvedla v rozsahu od 6 až 14 (15) let, je možné, 

že si některé děti své sportovní začátky neuvědomují a vycházejí až ze svých 

posledních sportovních aktivit, které jsou založeny především na tvrzení, že je 

ke sportu přivedl kamarád, sourozenec. Nejvíce odpovědí je přisuzováno 

samotnému zkoumanému subjektu jako iniciátorovi sportovních aktivit. 

Dle hypotézy číslo 7 jsem předpokládala větší procento hráčů 

zapojených do rekreačního volejbalu. Všechny čtyři vzorky, chlapci město, 

venkov; dívky město, venkov; ukázaly velké procento žáků věnující se 

rekreačnímu volejbalu, (viz. výzkumná část 6. 2.) 

Při výzkumu začátku sportování ve volejbalu se potvrdila hypotéza č. 8 

(Předpokládám, že volejbal nezačínají děti hrát v raném věku, tzn. v 6 letech). 

Výsledky zkoumané skupiny potvrdily, že se žáci začali věnovat volejbalu ve 

věku 9 - 1 2 let. 

Hypotéza č. 9 (Předpokládám další aktivní pokračování ve volejbale 

u většiny absolventů třídy s rozšířenou výukou sportu se zaměřením na 

volejbal při 3. ZŠ v Rakovníku) se výzkumem nepotvrdila. V současnosti se 

aktivnímu volejbalu věnuje pouze jedna pětina zkoumaného vzorku absolventů 

třídy s rozšířenou výukou sportu se zaměřením na volejbal. V současné době 

jsou tito hráči v základních sestavách kadetů a kadetek VK Rakovník. Zbytek 

absolventů se aktivně věnuje jinému druhu sportu. 

Zkoumanou skupinou byli žáci osmých a devátých tříd základních škol 

na rakovnickém okrese. Tento výběr byl záměrný vzhledem k tomu, že v této 

věkové skupině je předpoklad, že se žáci mohou volejbalu začít 
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v budoucnu věnovat aktivně. Průzkum byl prováděn pomocí dotazníků 

(příloha č. 1), které žáci vyplňovali za mé účasti v hodinách tělesné výchovy. 

Dotazníky jsem si pak ihned vybrala, s jejich vyplněním jsem se neshledala 

s problémem jak ze strany žáků, tak pedagogů i vedení školy. U dotazníků 

absolventů třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na volejbal 

(příloha č. 2) byla návratnost podstatně menší. Jedná se o žáky, kteří již studují 

na středních školách mimo okres Rakovník. 



8. Závěr 

Diplomová práce se zabývala dosud nezpracovaným tématem 

Mládežnická družstva na Rakovnicku. Těžiště práce tvořila jak historie 

mládežnických družstev na Rakovnicku, tak výzkum volnočasových sportovních 

aktivit mládeže na Rakovnicku, dále současný vztah mládeže k volejbalu na 

Rakovnicku a aktivní volejbalové zapojení absolventů třídy s rozšířenou výukou 

tělesné výchovy se zaměřením na volejbal. Jedná se o pilotní studii na toto 

téma. 

Za hlavní cíl mé diplomové práce jsem si stanovila výzkum volnočasových 

sportovních aktivit mládeže na Rakovnicku se zřetelem k volejbalu. Mohu 

konstatovat, že tento cíl se mi pomocí dotazníkové metody a následného 

zpracování získaných dat podařilo splnit. Dílčí výsledky výzkumu jsou v kapitole 

6. 1. a 6. 2. Splnění výzkumu je popsáno podrobně v kapitole 7. Zhodnocení 

a diskuse. 

• Aktivním sportem se zabývá 59 % městských chlapců, 32 % 

venkovských chlapců, 25% městských dívek, 17% 

venkovských dívek . Aktivně sportuje více chlapců než dívek. 

Tento poznatek koresponduje i se zjištěnými nabídkami sportovních 

aktivit různých sportovních organizací a škol, kde nabídka možností 

sportovního vyžití pro chlapce je podstatně širší než pro dívky. 

Dalším mým cílem bylo chronologické zpracování historie volejbalu ve 

světě a u nás, vývoj pravidel hry. 

• Na zák ladě prostudované literatury byly shrnuty informace 

a podán historický přehled o začátcích a vývoji volejbalu ve 

světě a u nás, vývoji pravidel hry. 
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Cílem diplomové práce bylo též podat historický přehled o začátcích 

a vývoji mládežnického volejbalu na Rakovnicku, zmapování volejbalové 

rodinné tradice na Rakovnicku, zpracovat některé rodinné rodokmeny. 

• Dle dostupných pramenů, převážně archivních periodik 

a rozhovorů se současnými hráči VK Rakovník a veterány, byl 

splněn i tento cíl diplomové práce: podat historický přehled 

o začátcích a vývoji mládežnického volejbalu na Rakovnicku, 

zmapovat volejbalové rodinné tradice na Rakovnicku, 

zpracovat některé rodinné rodokmeny. 

(rodokmeny = příloha č. 1, 2, 3) 

Dalším cílem byl nástin výběru mládeže nejen do volejbalových oddílů, ale 

též do třídy 3. základní školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se 

zaměřením na volejbal. 

• Dle dostupných literárních pramenů byl splněn cíl: nástin 

výběru mládeže nejen do volejbalových oddílů, ale též do třídy 

3. základní školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se 

zaměřením na volejbal. 

Tato diplomová práce je pilotní studií prováděnou na třinácti základních 

školách na Rakovnicku. Zajímalo mě sportovní vyžití mládeže vzhledem 

k volejbalu. 

Zjišťovala jsem rozdíl v zapojení žáků městských a venkovských škol do 

sportovních aktivit s ohledem na provozování volejbalu. 

• Do aktivního sportování je zapojeno 42 % žáků městských škol, 

24 % žáků venkovských škol, což je pochopitelné z nabídky 

sportovních kroužků ve městech a na venkově. 

• V provozování volejbalu (aktivním i rekreačním) nebyl zjištěn 

žádný velký rozdíl mezi městskými a venkovskými žáky. 

Volejbalu se věnuje 9 % městských žáků, 8 % venkovských 
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žáků, což potvrzuje fakt, že na okrese Rakovník se nehraje žádná 

organizovaná okresní soutěž ve volejbale. Volejbal je provozován 

na školách formou zájmového kroužku. Krajský přebor sledované 

skupiny žáků hrají pouze při VK Rakovník starší žákyně. Příčinu 

spatřuji v široké nabídce jiných dostupnějších druhů sportů 

a časové a fyzické náročnosti volejbalu, v neposlední řadě též 

absenci volejbalových klubů na okrese Rakovník. 

Z výzkumu aktivního volejbalového zapojení absolventů třídy s rozšířenou 

výukou tělesné výchovy se zaměřením na volejbal jsem došla převážně 

k tomuto závěru: 

• V současnosti se aktivnímu volejbalu věnuje pouze 44 % 

zkoumaného vzorku absolventů třídy s rozšířenou výukou 

sportu se zaměřením na volejbal. 

V současné době jsou tito hráči v základních sestavách kadetů 

a kadetek VK Rakovník. Zbytek absolventů se aktivně věnuje 

jinému druhu sportu. Dílčí výsledky jsou zahrnuty v kapitole 6. 3. 

Splnění výzkumu je popsáno v kapitole 7. Zhodnocení a diskuse. 

Jelikož se v případě mé diplomové práce jedná o pilotní studii, dovoluji si 

předložit návrh pro rozšíření vědeckého výzkumu v eventuálních navazujících 

studiích volného času mládeže na Rakovnicku. Výzkum je možné rozšířit 

o sledování důvodu sportování mládeže, spojitosti sportování rodičů a dětí 

v tomtéž či odlišném sportu apod. 

Domnívám se, že mou pilotní studii je možné využít pro praxi. Jak již bylo 

zmíněno v úvodu práce, měla by být přínosem pro VK Rakovník zmapováním 

historie mládežnických oddílů nejen pod jeho taktovkou a porovnáním se 

současností. Zajímavost této práce spatřuji i v nastínění třech rodokmenů 

rakovnických volejbalových rodin, věnující se aktivně tomuto sportu po tři až 

čtyři generace. Též by měla být přínosem a určitým návodem pro trenéry 

a pedagogické pracovníky 3. základní školy v Rakovníku při boji o dětskou 
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volejbalovou duši. Měla by nastínit sporty, které konkurují volejbalu u současné 

mládeže. Má diplomová práce může být též návodem pro děti i rodiče, jaké 

sportovní aktivity lze organizovaně na Rakovnicku v mládežnickém věku 

provádět. 

Trenér Juda, který uspěl mezinárodně s mládežnickým mužstvem kadetů, 

uvádí: „Především charakter, morálka, obětavost, nasazení jsou hlavními 

vlastnostmi reprezentanta. Neodvážný zbabělec se nemůže žádným způsobem 

dostat na úroveň, i kdyby měl přes dva metry, uměl tvrdě smečovat a jistě 

podávat. Nebude totiž umět řešit těžké situace v zápase a v rozhodujících 

okamžicích bude selhávat." (Haník, Z., Lehnert, M. a kolektiv, 2004) 

Závěrem bych podotkla fakt, že volejbal je sportovní hra obtížná z hlediska 

fyzických i psychických nároků. Je vystavena konkurenci velkého množství 

sportů, kdy každý z nich poskytuje možnost dřívějšího provozování. Tak jako 

u většiny pohybových aktivit je nutný dlouhodobý, pravidelný a odborně vedený 

trénink. 
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gr. gram 

OH Olympijské hry 

ČVBS Československý volejbalový a basketbalový svaz 

DTJ Dělnická tělovýchovná jednota 

FDTJ Federovaná dělnická tělocvičná jednota 

ČSFV Česká a slovenská federace volejbalu 

N. A. A. F. National Amatéru Athletic Federation 

ČOS Česká obec sokolská 

TJ Lokomotiva Rakovník Tělovýchovná jednota Lokomotiva Rakovník 

OV ČSTV Okresní výbor československého svazu tělesné 
výchovy 

D. Rakovník Dukla Rakovník 

S W Š Rakovník Střední všeobecně vzdělávací škola Rakovník 

TOS Rakovník Továrna obráběcích strojů Rakovník 

ČSM Zátiší Československý svaz mládeže Zátiší 

ČSMUŠL Píská Československá myslivecká učňovská škola lesnická ČSMUŠL Píská 
Píská 

ČSSH Československý svaz sportovních her 

ČVS Český volejbalový svaz 

FK Fotbalový klub 

HC Hokejový klub 

M OA Rakovník Masarykova obchodní akademie Rakovník 
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SEŠ Rakovník 

SHM 

SK 

STS Nové Strašecí 

SZTŠ Rakovník 

TCC Rakovník 

VK Rakovník 

YMCA 

ZRTV 

Střední ekonomická škola Rakovník 

Sportovní hry mládeže 

Sportovní klub 

Státní traktorová stanice Nové Strašecí 

Střední zemědělsko - technická škola Rakovník 

Tenis Centrum Cafourek Rakovník 

Volejbalový klub Rakovník 

Young Men (Women) Christian Association 
Křesťanská společnost mladých 

Základní rekreační tělesná výchova 

í 
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Příloha č. 1 - Dotazník: volný sportovní čas mládeže na Rakovnicku 
Pro,m o p m M lýkaj,dch se výzkumné části mé diphmmépráce (volnýsponmniias miMeíe m Rakmmcku) 

Děkuji, Kateřina Sllbrová 

Dotazn í k p r o ?ákv ZŠ (14 -

Škola, kterou navštěvuji : 
T ř ída : 

n dívka .__. , . 
• dojíždějící do školy 

^ chlapec (~| 
u místní 

Sport provozuji: 
a) aktivně (závodně) 
b) rekreačně (občas) 
c) nesportuji 

Druh sportu, který provozuji: 
a) fotbal 
b) volejbal 
c) j iný druh: 

3. Jak často sportuji? 
a) 1 krát týdně 
b) 2 krát týdně 
c) 3 až více krát týdně 

4. Sportuji od: 
a) 6 nebo 7 a 8 let 
b) 9 nebo 10 a 11 let 
c) později (od 12 a více let) 

5. Proč sportuji? 
a) Rozvíjím své sportovní dovednosti ale snort ^ • • • 
b Ve sportu, který provozuji (hraji), se snaTrn bý ^ ^ T ^ Ť ' 

sport mě baví. y nejlepší, očekávám sportovní růst. Tento 

c) Sportem vybíjím svou energii, sport mě nijak nenaplňuje, nebaví mě. 

6. Důvodem mého začátku sportování bylo: 
a) mé vlastní přání 
b) přání mých rodičů (mé rodiny) 
c) kamarád(ka) se tomuto sportu věnoval(a) 

7. Rodiče se věnovali aktivně (závodně) - rekreační (občas) spart.. • 
a) otec A N O - N E (Pokud ano, jakému druhu sportu: 
b) matka ANO - NE (Pokud ano, jakému druhu sportu: 

8. Ke sportu mě přivedl(a): 
a) otec 
b) matka 
c) jiná osoba (Kdo? (babička -děda, sourozenec, kamarád(ka) )• 

9. O možnosti sportování jsem se dozvěděli a): 
a) od rodičů (rodiny) 
b) od kamarádů 
c) z médií (popř. vývěsek, reklam ) 

10. Navštěvuji sportovní kroužek (klub) oreanizovnný • 
a) školou 
b) tělovýchovným zařízením 

J 
J 
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Příloha č. 2 - dotazník: aktivní zapojení absolventů třídy s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy se zaměřením na volejbal 

Prosím o pravdivé vyplnění dotazníků ̂ kajících se výzkumné části mé diplomové práce (aktivní zapojení absolventů třídy s rozšířenou 
výukou tělesné vychovy se zaměřením na volejbal Děkuji, Kateřina Štíbrová. 

D o t a z n í k 

p r o ž á k a - a b s o l v e n t a t ř í d y s r o z š í ř e n o u v ý u k o u t ě l e s n é v ý c h o v y ( R V T v ) 

se z a m ě ř e n í m na v o l e j b a l 

C dívka 
• chlapec 

1. Nynější výška absolventa: 
a) méně než 180 cm 
b) 1 8 0 - 190 cm 
c) více než 190 cm 

2. Výběrové řízení do RVTv jsem se zúčastnil fa): 
a) na přání rodičů 
b) chtěl/a jsem se zdokonalit v míčových sportech 
c) protože tam šel (šla) kamarád(ka) 

3. Od výuky v této třídě jsem očekával fa): 
a) všeobecný rozvoj sportovních dovedností 
b) další prohloubení již započaté specializace 
c) bylo mi to jedno 

4. Zaměření na míčové hry s těžištěm ve volejbalu: 
a) mně jednoznačně vyhovovalo 
b) přizpůsobil(a) jsem se 
c) mně moc nevyhovovalo 

5. V oblasti rozvoje pohybových dovedností hodnotím rozšířenou výuku TV jako: 
a) příspěvek ke všeobecnému rozvoji pohybových dovedností 
b) podíl na zvládnutí konkrétní specializace 
c) neměla na mě žádný vliv 



6. V oblasti vytváření třídního kolektivu hodnotím třídu s RVTv: 
a) společné sportování výrazně přispělo k formování třídního kolektivu 
b) rozdílná úroveň sportovních dovedností rozkládala třídní kolektiv 
c) neměla na formování třídního kolektivu žádný vliv 

7. Nácvik volejbalových dovedností jsem přijal fa): 
a) jednoznačně kladně 
b) zkusil(a) jsem to, ale časem mě to přestalo bavit 
c) hned jsem poznal(a), že mi tento sport nevyhovuje 

8. Volejbalu jsem se začal fa) věnovat závodně: 
a) ano (Kde: ) 
b) ano, ale časem jsem skončil(a) (Proč: 
c) ne (Proč: ) 

9. Můj současný vztah k volejbalu by se dal vyjádřit: 
a) aktivně jej provozuji a patří k mám nejoblíbenějším sportům 
b) aktivně jej neprovozuji, ale rád(a) a s dobrým pocitem si jej zahraji rekreačně 
c) tento sport mi nic neříká 

10. Pokud aktivně neprovozuji volejbal: 
a) věnuji se závodně jinému druhu sportu (Jakému: ) 
b) věnuji se rekreačně jinému druhu sportu (Jakému: ) 
c) nesportuji vůbec 

11. Kdybych znovu stál fa) před rozhodnutím, zda jít na přijímací zkoušky do této třídy: 
a) šel/šla bych znovu - vyhovovala mi 
b) šel/šla bych znovu, ale snažil(a) bych se více prosadit svůj vztah k jinému 

sportu 
c) podruhé bych nešel/nešla 

12. Zformuluj dle svého názoru největší klad Tvého působení ve třídě s rozšířenou 
výukou TV: 



Příloha č. 3 - volejbalový rodokmen : rodina Křikavů 

Daniela Píchová * 1955 
Lokomotiva Rakovník 
- krajské a okresní soutěže 



Příloha č. 4 - volejbalový rodokmen : rodina Křikavů 



Příloha č. 5 - volejbalový rodokmen : rodina Křikavů 

Bohumil Štíbr * 1900 Ť1971 
Sokol Milostín 
- soutěže Sokola 

i 
Václav Stíbr * 1927 Ť2005 
Sokol Milostín 
Lokomotiva Rakovník 
- krajské a okresní soutěže 

Josef Kozák * 1920 Ť2000 
- reprezentant ČR 
- mistr světa akademiků 
- trenér reprezentace ČR 
(mistři světa) 
- trenér reprezentace Itálie 
(2. místo ME) 
- trenér VŠ Praha 
- trenér Pescara Itálie 
- Trenér IPS Praha 
- trenér volejbalu 20. století 
ČR 

Bohumil Štíbr * 1954 
Lokomotiva Rakovník 
Dukla Jaroměř 
- II. liga, krajské a 
okresní soutěže 

Petr Stíbr * 1982 
VK Rakovník 
Lokomotiva Rakovník 
- II. liga 
- krajský přebor 

Luděk Štíbr * 1958 
Lokomotiva Rakovník 
Lokomotiva Nymburk 
Dukla Liberec 
VŠ Praha 
VK Rakovník 
- Národní liga 
-11. liga 
- Krajský přebor 

I 

Jan Stíbr * 1984 
VK Rakovník 

- krajský přebor 

Blanka Štíbrová * 1961 
roz. Kozáková 
Medicína Praha 
Lokomotiva Rakovník 
- krajské soutěže 



Příloha č. 6 - fotografie: 

Dorostenci Lokomotivy Rakovník (1989 - 1990) 



Příloha č. 7 - fotografie: 

Dorostenci Lokomotivy Rakovník (1992 - 1994) 



Příloha č. 8 - fotografie: 

Starší dorostenky Lokomotivy Rakovník (1996 - 1997) 



Příloha č. 9 - fotografie: 

Starší dorostenky VK Rakovník (2000 - 2001) 

DOROSTENECKÁ LIGA 2000 - 2001 
VK RAKOVNÍK - 6. místo 



Příloha č. 10-fotografie: 

Mladší dorostenky VK Rakovník (2000 - 2001 ) 



Příloha č. 11 - fotografie: 

Starší žákyně VK Rakovník (2004 - 2005) 



Příloha č. 12-fotografie: 

Juniorky VK Rakovník (2005 - 2006) 



Příloha č. 13 - fotografie: 

Starší žákyně VK Rakovník (2005 - 2006) 


