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ABSTRAKT 

Název:     Dějiny vysokoškolského volejbalu v Československu a České republice

  

Cíle: Analýza vysokoškolského volejbalu a jeho podílu na akademickém sportu 

v bývalém Československu.

Posouzení významu akademického volejbalu v rámci historie 

československého a českého volejbalu.

Zmapování současné situace.

Metody: Heuristika.

Analýza současné i dobové literatury a následná syntéza poznatků.

Interpretace doplněná o vlastní zkušenost.

Rozhovor s pamětníky.

kritika, přímá a nepřímá metoda, chronologické metody, metoda sondy

Výsledky: Vysokoškolský volejbal se  významnou měrou podílel na vybudování elitní

      pozice Československa v mezinárodním volejbale v první polovině 20.   

                 století.

                 Nejvyšší česká volejbalová liga dlouhodobě staví na hráčích a hráčkách  

                 z řad vysokoškolských studentů.

Klíčová slova: vysokoškolský sport, soutěže v akademickém volejbale, organizace
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ABSTRACT

Title:            History of Czechoslovak and Czech University Volleyball 

Objectives: Analysis of university volleyball and its role in university sport in former 

Czechoslovakia.

Importace of university volleyball in context of Czech and Czechoslovak 

volleyball history.

Today situation.

Methods: Heuristic.

Analysis of primary and secondary sources and synthesis.

(Inderict) Eyewitness evidence.

   source criticism: authenticity, historical reliability; chronological method 

Results:        University volleyball participated extensively on creating the elite

                    Czechoslovakia position in international volleyball in the first half of 20th        

                     century.

         The Czech volleyball top league depends over a long period on players out          

              of  university students.

Keywords:  university sport, university volleyball contests, organisation
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ČAAS Česká asociace akademického sportu

ČAUS Česká asociace univerzitního sportu

ČAH České akademické hry

ČOS Česká obec sokolská

ČR Česká republika

Čs. Československý

ČSFR Česká a Slovenská federativní republika

ČSR Československo

ČSSR Československá socialistická republika

ČSTV Československý svaz tělesné výchovy

ČÚV Český ústřední výbor

ČVS Český volejbalový svaz

ČVUT České vysoké učení technické

ČZU Česká zemědělská univerzita

EUSA European University Sports Association

FFÚ Fakulta financí a účetnictví

FIS Fakulta informatiky a statistiky

FISU International University Sports Federation

FIVB Fédération Internationale de Volleyball

FPH Fakulta podnikohospodářská

FMV Fakulta mezinárodních vztahů

FRA Francie

FTVS UK Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

JU Jihočeská univerzita

KP Královo Pole

KTV Katedra tělesné výchovy

LSU Letní světová univerziáda

ME Mistrovství Evropy

MFF Matematicko fyzikální fakulta

Mgr. Magistr (akademický titul)

MS Mistrovství světa
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MSK Masarykova studentská kolej

MŠMT Ministerstvo školství a tělovýchovy

MU Masarykova univerzita

NF Národohospodářská fakulta

OH Olympijské hry

PF Pedagogická fakulta

PMEZ Pohár mistrů evropských zemí

PVK Policejní volejbalový klub

PU Prešovská univerzita

RH Rudá hvězda

SALH Světové letní akademické hry

SC ZŠ Sportovní centrum základní školy

SK Sportovní klub

SSK Slovenský sportovní klub

SSSR Svaz sovětských socialistických republik

TJ Tělovýchovná jednota

TU Technická univerzita

TV Tělesná výchova

ÚDA Ústřední dům armády

UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

UK Univerzita Karlova, Univerzita Komenského

UP Univerzita Palackého

USK Univerzitní sportovní klub

UTB Univerzita Tomáše Bati

ÚTV Ústav tělesné výchovy

VO Volejbalový oddíl

VOS Vysokoškolský odbor studentů

VS Vysokoškolský sport

VSC Volejbal sport club

VSK Vysokoškolský sportovní klub

VŠ Vysoká škola

VŠB Vysoká škola báňská

VŠE Vysoká škola ekonomická

VŠSK Vysokoškolský sportovní klub
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VŠZ Vysoká škola zemědělská

VK Volejbalový klub

VUT Vysoké učení technické

VVK Vysokoškolský volejbalový klub

YMCA Young Mens´ Christian Association

ZČU Západočeská univerzita
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1  ÚVOD

Pojem vysokoškolský sport lze chápat více způsoby. Jako pohybové aktivity 

studentů vysokých škol. Jako kurikulum předmětů z oblasti sportu na jednotlivých 

univerzitách. Nebo jako výkonnostní sport pod hlavičkou vysokých škol. Poslední 

jmenované variantě se bude věnovat tato práce, konkrétně v oblasti sportovní hry 

odbíjená (volejbal).

Založení sportovního klubu při vysoké škole,  respektive při katedře tělesné 

výchovy dané univerzity, má několik výhod. Univerzity mají možnosti vnitřních 

i venkovních sportovních areálů a ubytování. Studenti různých studijních směrů mohou 

doplnit soupisku družstva hráčů. Potencionální noví mladí hráči nemusí volit mezi 

sportovní kariérou  a vysokoškolským vzděláním. 

Některá česká a slovenská města nabízejí komfort obojího. Nejlépe svého 

potenciálu využívá na nejvyšší výkonnostní úrovni Olomouc a Bratislava. 

S hráči/hráčkami z řad studentů je zde progresivně pracováno v tréninkovém procesu 

a zdárně se vyvíjí jejich hráčská kariéra. Brno dominuje v kvantitě. Ovšem právě díky 

širokému výběru figurují brněnské celky plné hráčů z řad vysokoškolských studentů 

v kvalitních celorepublikových  soutěžích. 

V českých třech nejvyšších celostátních  soutěžích se představuje několik 

ženských i mužských volejbalových oddílů pod hlavičkou vysoké školy svého města. 

Jen některé ale skutečně reprezentují studenti fakult dané vysoké školy. 

Druhým kontextem, ve kterém můžeme vysokoškolský volejbal pozorovat, je 

kontext akademického sportu. Česká republika pořádá mezi univerzitami turnaj 

o Akademického mistra republiky. Každé dva roky se konají světové univerziády, kde 

mezi sebou o titul bojují volejbalové výběry z celého světa složené z nejlepších 

vysokoškoláků jednotlivých zemí.

Historie domácího akademického volejbalu není uceleně zpracovaná, také proto 

takové téma vypsal Český volejbalový svaz ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy 

a sportu Univerzity Karlovy jako možné téma diplomové práce. Řada informací se dá 

najít pouze v dobových materiálech, v archivech nebo časopisech. 
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Hlavním cílem práce je analýza vysokoškolského volejbalu a jeho podílu 

na akademickém sportu v Československé později České republice. Význam 

akademického volejbalu v rámci historie československého a českého volejbalu nelze 

zpochybňovat. Československý volejbal měl ve své době neotřesitelnou pozici 

ve světovém volejbalu. Úspěchy akademických výběrů nemezinárodních akcích 

tuzemskou výkonnost jen potvrzovaly. 

Závěrečné kapitoly se pokoušejí zmapovat současný stav a odpovědět na otázku, 

jakou pozici má vysokoškolský volejbal v českých soutěžích dnes. Jednoznačně lze 

konstatovat, že současná pozice vysokoškolského volejbalu je jiná než v dřívějších 

letech. Jiná vzhledem k dnešnímu odlišnému pojetí pojmu vysokoškolský sport, 

vysokoškolský volejbal.

Zpracování dějin volejbalu v užším univerzitním kontextu se ukázalo 

problematické, ale ne nemožné. Odráží situaci v dnešním českém akademickém sportu.

V souvislosti se stoletým výročím českého vysokoškolského sportu a devadesáti 

let českého volejbalu je toto téma aktuální. Podat komplexní přehled s malými 

dějinnými mezerami se snaží následující text.
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2  VYMEZENÍ TÉMATU, CÍLE

2.1  Vymezení tématu

Práce sleduje vysokoškolský volejbal v kontextu historie a vývoje

československého (později českého) výkonnostního volejbalu i v souvislosti 

mezinárodních akademických turnajů.

V nejobecnější rovině musíme vymezit základní pojmy. Volejbal (česky 

odbíjená) je kolektivní sportovní hra, ve které jsou soupeřící družstva oddělena sítí 

a cílem družstva je umístit míč do pole soupeře. Volejbal prošel dlouholetým vývojem 

od počátků odbíjení amerických indiánů o zeď s míčem o hmotnosti medicinbalu 

k nejnovějšímu pojetí s počítáním v setech beze ztrát s vysoce specializovaným 

vybavením.

V České republice zastřešuje výkonnostní volejbal Český volejbalový svaz 

(ČVS). Nejvyšší soutěž – extraligu – hraje 12 družstev mužů a 10 žen. Jen několik 

družstev z obou kategorií disponuje dostatkem finančních prostředků a funguje 

na  profesionální bázi, tzn. všem hráčům/hráčkám a funkcionářům za činnost v družstvu 

náleží plat. Druhá nejvyšší soutěž – 1.liga – je z tohoto pohledu ryze amatérská. 

V této celorepublikové soutěži nastupuje v každé kategorii 13 družstev. Mistrovství 

republiky se do roku 1954 hrálo formou turnajů včetně finálového, kde byla zastoupena 

nejlepší družstva regionů (většinou Čechy, Morava, Slovensko). Od roku 1955 

se mistrovství republiky hraje v hale v jedné celostátní skupině.

Volejbal jako kolektivní sportovní hra přesahuje výrazně do společenského 

života hráčů a jejich soukromých životů. Jednou z životních etap většiny sportovců je 

studium na vysoké škole. V polovině minulého století, kdy doba nenabízela 

technologický pokrok současnosti a možnosti globálního pojetí dnešního světa, se právě 

volejbal stal příležitostí spojení společenských potřeb s pohybovým vyžitím: při studiu, 

na rekreaci, ve volném čase.

Československý (český) vysokoškolský sport obecně charakterizujme jako 

pohybové aktivity studentů českých a slovenských vysokých škol. Jak odlišnou 

výkonnostní úroveň a organizaci může vysokoškolský sport mít ukazují úvodní 

kapitoly. Důležitým mezníkem v novodobém českém vysokoškolském sportu je tradice 
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pořádání Českých akademických her (ČAH). Akademická mistrovství v jednotlivých 

sportovních odvětvích a ČAH pořádá Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS). 

Jejich význam je zachycen v kontextu tématu s výhradním zaměřením na turnaje 

ve volejbalu mužů a žen v rámci ČAH. K získání ucelené představy slouží jmenovitý 

výčet  hráčů a hráček úspěšných univerzitních družstev.

Po rozpadu České a Slovenské federativní republiky (ČSFR) v roce 1993 se text 

věnuje historickému vývoji na české scéně. Největším univerzitním klubům volejbalu 

na Slovensku byla věnována část kapitoly zaměřené na historii jednotlivých klubů. Bylo 

by neodpustitelné vynechat informace o bratislavském volejbalovém oddílu (žen), který 

dlouhodobě patřil k významným tvůrcům společné československé historie  

(vysokoškolského) volejbalu. 

Zpracování historie tuzemského vysokoškolského volejbalu je poznamenáno 

klesající úspěšností akademických výběrů na mezinárodní scéně (potažmo 

akademických družstev v národní soutěži). Příčiny lze hledat v různých směrech. 

Československo jako volejbalová velmoc 40., 50. a části 60. let dominovala 

na vrcholných akcích Mezinárodní volejbalové federace FIVB. Studenti a studentky 

čs. univerzit sbírali medaile na turnajích světové akademické obce a tvořili kostru státní 

reprezentace. Nejen v důsledku historicko politických změn a jejich dopadů na oblast 

školství a sportu ovšem v dalších letech vysokoškolský volejbal nenavázal. Přestal být 

postupně zajímavým  pro studenty, hráče, média i pro dnešní Český volejbalový svaz.

Vývoj doby nelze zastavit, ale po sumarizaci zhruba čtyřiceti let vývoje 

československého vysokoškolského volejbalu je až zarážející, jaký směr nabral (nebo 

spíše nenabral) vývoj následující.
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2.2  Cíle

Hlavním cílem textu byla analýza vysokoškolského volejbalu a jeho podílu 

na akademickém sportu v Československu. Dále posouzení významu akademického 

volejbalu v rámci historie československého a českého volejbalu, respektive snaha 

upozornit na významnou roli akademických klubů v historickém vývoji 

československého volejbalu. 

Osobním cílem bylo dokončení samotné práce, které bylo ohroženo v důsledku 

omezených zdrojů informací.

Na zachycení aktuální situace v otázce vysokoškolského volejbalu v českých 

nejvyšších soutěžích je zaměřena závěrečná část. V této souvislosti je nastíněn 

historický vývoj některých českých a slovenských univerzitních oddílů volejbalu. 
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3  METODOLOGIE

Práce je teoretická, neobsahuje praktickou část. Téma bylo vypsáno jako 

historická studie a vedení se ujala Katedra kinantropologie, humanitních věd 

a managementu sportu (oddělení filosofie, historie a sociologie) FTVS UK v Praze.

3.1  Heuristika

Pojem heuristika označuje metodu získávání, shromažďování a třídění pramenů 

a informací. Jedná se o metodu zpracování dat v historických textech. 

V souvislosti s touto prací je nutné upozornit, že získávání a shromažďování 

informací bylo možné jen do doby 60.let 20. století. V následující dekádě se jednalo jen 

o vyhledávání relevantních pramenů. S blížícím se přelomem století bylo naopak nutné 

veškeré dostupné informace o volejbalu výrazně  třídit – konkrétních poznatků k tématu 

práce není mnoho.

Části týkající se aktuálního stavu vysokoškolského volejbalu v samostatné České 

republice jsou zpracovány heuristicky z menší části. Převažuje mimopramenné poznání 

nad pramenným. Výsledek jiného než pramenného poznání závisí na úrovni základního 

výzkumu. Jak bylo naznačeno: základní výzkum byl dostatečný jen do určité historické 

epochy. V posledních kapitolách o současném stavu vysokoškolského volejbalu 

se základní výzkum opírá o empirické zkušenosti a vlastní znalosti autorky nebo 

pamětníků.

3.2  Chronologické metody

Při uspořádání textu užíváme tzv. postup diachronický, tj. uspořádání informací 

na časovou osu. Vývoj československého vysokoškolského volejbalu je popsán 

souběžně s časovou osou. 
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Na diachronním přístupu k zadanému tématu buduje metoda progresivní. Tzn., 

že minulé události jsou zachyceny po sobě tak, jak následovaly od doby starší blíže 

k současnosti.  Historický vývoj vysokoškolského volejbalu na našem území je popsán 

od konce první světové války do nedávné minulosti. Nejaktuálnější poznatky se vztahují 

k soutěžnímu ročníku Českého volejbalového svazu 2011/2012.

Pakliže postupujeme proti směru časové řady a vycházíme ze znalosti důsledků, 

využíváme metodu retrospektivní. Principem metody je osvětlení procesů vývojově 

starších pomocí znalostí o vývojových procesech historicky mladších. Lze takto opatrně 

doplnit mezery našich znalostí o průběhu zkoumané události za předpokladu, 

že stoprocentně víme, že nedošlo k žádné podstatné změně. Např. sestup z čela tabulky 

nejvyšší volejbalové soutěže některých akademických oddílů (VŠ Slávia Praha – muži) 

lze zdůvodnit ukončením studia na dané univerzitě silné generace hráčů. 

Obdobně zdůvodníme éru nadvlády v československé lize celku mužů Dukla 

Kolín – většina talentů své generace absolvovala v těchto letech povinnou vojenskou 

službu.

3.3  Kritika

Všechny použité prameny byly podrobeny kritice. Vnější kritika ověřuje 

autentičnost pramene. Základními prvky jsou identifikace autora, datum a místo vzniku. 

Vidět zdroj ve správných historických relacích je nezbytné pro objektivní výpovědi. 

Proto např. některé publikace z 50. a 60. let ačkoli jsou cennými informačními zdroji, je 

nutné je brát s patřičnou rezervou vzhledem k dobové politické ideologii. Všechny 

dobové články, které reflektují bezprostřední pocity hráčů nebo trenérů se nedají převzít 

bez jazykových úprav nebo vysvětlení volejbalového slangu.

Vnější kritika zkoumá i obsahovou závislost. Na první pohled informačně cenné 

diplomové práce na související témata vzhledem k obrovské obsahové závislosti jako 

prameny neobstály. 

U elektronických zdrojů je nezbytné vypátrat autora. Pokud se jedná 

o elektronickou publikaci na oficiálních stránkách jako např. archiv Zpravodaje 

Českého volejbalovou svazu, není třeba věrohodnost dlouze přezkoumávat. 
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V současnosti přistupuje většina vydavatelů tématických periodik jen k elektronickému 

vydávání.

Ze všech použitých internetových prezentací musí vyplývat, zda se jedná 

o soukromé příspěvky, či oficiální prezentaci. U některých adres není pochyb, např. 

oficiální internetová prezentace Českého volejbalové svazu (www.cvf.cz). Na druhou 

stranu www.volejbal-metodika.cz jednoznačně provozují soukromé osoby. Avšak 

v jednom z odkazů jsou přispěvatelé stručně představeni a v sekci o historii autoři 

precizně odkazují na původní prameny. Některé adresy věnované vysokoškolskému 

sportu jsou aktivní, nicméně několik let neaktualizované a tedy nepoužitelné. Zajímavý 

potenciál by mohly skrývat stránky České asociace univerzitních sportů (www.caus.cz) 

nebo oficiální stránky Českých akademických her (ČAH) 

(www.ceskeakademickehry.cz). Bohužel jen druhý zdroj poskytl přehled vítězů 

volejbalových turnajů ČAH, další poznatky o historickém vývoji jednotlivých 

sportovních odvětví v kontextu univerzitního sportu právě u volejbalu jsou kusé.

Vnitřní kritika, tedy ocenění obsahu, byla použita zejména při konfrontaci 

skupiny písemných zdrojů z informacemi z orálního výzkumu a elektronické 

komunikace s představiteli ČVS (Z. Vrbenský), ČAUS (L. Vladyka, A. Hrab) a panem 

Lubomírem Vašinou, několikaletým trenérem volejbalové reprezentace mužů na letních 

Univerziádách. Pro zjištění míry shody s historickou skutečností byly porovnány 

všechny písemné prameny. Komparace dat, jmen nebo sledu událostí se stala 

nezbytnou. Již v úvodních kapitolách došlo k nesrovnalostem mezi jednotlivými 

písemnými prameny.

Informační hodnota všech pramenů je úměrná jednotlivým druhům. Rozsah 

kritiky např. u internetových adres, diplomových prací nebo přehledových publikací 

s populárním nádechem je hlubší.

3.4  Přímá a nepřímá metoda

Jednotlivé zdroje bezprostředně vypovídají o minulých událostech. Základním 

měřítkem pravdivosti poznatků je stupeň spolehlivosti pramene. Přímá metoda má 

velmi blízko ke kritice pramenů. Předpokladem pro její využití je fakt, že zůstal 
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zachován dostatek pramenů, které o studovaném jevu vypovídají. Pro dějinné období 

ve vývoji od vzniku československé vysokoškolské odbíjené do druhé světové války lze 

přímou metodu použít.

„Pokud se nedochoval pramen, který by přímo odpověděl na otázku (…), 

můžeme užít pramene o obdobné složce historické skutečnosti, tedy prameny, které 

mohou podat svědectví o analogických vztazích, postojích apod.“1 Kromě nahlédnutí 

do analogických zdrojů lze při nepřímé metodě ještě pracovat se znalostí obecných 

vztahů. Takovým obecným faktem je uzavření vysokých škol během nacistické 

okupace.

Pakliže přímou metodou nelze popsat celek, ale jen dílčí část, výsledky, které 

jsme získali, můžeme nepřímo aplikovat na zbylé části.

3.5  Metoda sondy

Metoda sondy se opírá o proces vytyčení reprezentativního vzorku. Pro určení 

reprezentativního souboru lze využít náhodný nebo systematický výběr nebo vzorek 

vybrat pomocí nezávislého znaku. Reprezentativním vzorkem se stala automaticky 

družstva, ke kterým vystopujeme informační prameny.

Sonda nikdy neposkytne ucelený obraz. Naopak výsledky, které na základě 

aplikace sondy získáme, rozšiřujeme na celý soubor.  Jako pohled do vývoje odbíjené 

na univerzitách v druhé polovině 50. let, kdy došlo k systémovému zakládání Kateder 

tělesné výchovy a univerzitních sportovních klubů. 

                                               
1 Hroch (1985). Úvod do studia dějepisu. Praha: SPN, str. 205.
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4  ROZBOR PRAMENŮ A LITERATURY

Použité informační zdroje jsou zejména tištěného charakteru. Ve všeobecných 

úvodních kapitolách bylo čerpáno z dobové literatury. Kapitoly, které se věnují 

konkrétním obdobím se opírají o dobová periodika. Soudobá literatura 

se vysokoškolskému volejbalu příliš nevěnuje, ale k některých dějinným etapám přeci 

jen poznatky přináší. 

Počátkům volejbalu v mladém Československu se věnuje řada publikací. 

Uznávaní autoři starších knih o volejbalové historii a metodice (Kobrle, Stibitz)  

nezapomínají zmínit přínos hnutí Young Men´s Christian Association (YMCA) 

k rozvoji odbíjené na našem území ani zásluhy Františka Smotlachy při zrodu 

vysokoškolského sportu, kdy právě odbíjená patřila k nejpopulárnějším sportovním 

odvětvím.  Tradiční autoři historie tělesné kultury (Kössl, Štumbauer a Waic) 

a sportovních her (Bosák, Táborský) popisují podíl trampského a studentského hnutí 

zejména z pražské Strakovy akademie na dalším šíření volejbalu. Relativně detailně 

informuje o vzniku a prvních letech vysokoškolského volejbalu v Praze Česká asociace 

univerzitního sportu (www.caus.cz) nebo Ing. P. Dostál na www.volejbal-metodika.cz. 

Tyto prameny čerpají z historických vzpomínkových článků Z. Vrbenského pro Český 

volejbalový svaz. Nebýt jeho vzpomínek a archivu, vyhledávání detailnějších informací 

by bylo výrazně časově náročnější.

Poměrně podrobně zpracovaly první éru volejbalu na své půdě brněnské vysoké 

školy nebo např. Lékařská fakulta v Praze. Bohužel s přihlédnutím ke směru práce, 

tj. pohled na vysokoškolský volejbal v kontextu výkonnostního volejbalu, nejsou tyto 

prameny dostatečně relevantní. Brno má svou bohatou volejbalovou tradici 

i současnost, ale úloha a význam brněnského volejbalu na české scéně je trochu jinde 

než v oblasti univerzitního sportu.

S chronologicky se blížící druhou světovou válkou ubývá informací. Vcelku 

pochopitelně, jelikož vysoké školy byly během nacistické okupace uzavřeny.  Sokol 

jako výrazný činitel ve veřejných pohybových aktivitách včetně odbíjené byl zakázán..

Pro období poloviny minulého století představují cenný pramen výroční 

publikace Českého volejbalového svazu kolektivu autorů pod vedením J. Víta. 

Přehledně zpracovaná kapitola o účasti národních reprezentací na mezinárodních 
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šampionátech a olympijských hrách včetně soupisek je jediným veřejně dostupným 

zdrojem.

Jak bylo řečeno, odbíjená patřila od vzniku vysokoškolského sportu ve 30.let 

k nejpopulárnějším sportům, neodmyslitelně patřila ke společenskému životu nejen 

v hlavním městě a stala se základem pro Československo obrovsky volejbalově úspěšná 

následující desetiletí. Z tohoto důvodu je vysokoškolské odbíjené věnován dostatek 

prostoru v  almanachu Československého (čs.) vysokoškolského sportovního svazu 

k  50.výročí čs. vysokoškolského sportu. Naopak v publikaci ke stým narozeninám 

českého vysokoškolského sportu příliš informací o sportovní hře volejbal nenajdeme. 

Ani v kapitolách věnovaných historii jednotlivých univerzitních sportovních klubů. 

Práce na poli mládežnického volejbalu ústící do oddílu České zemědělské univerzity by 

si zmínku zasloužila.

Všeobecně volejbalově nejúspěšnější byla pro Československo 50. a 60. léta. 

Akademici se stali nedílnou součástí reprezentačních výběrů. Nadvládu „vysokých 

škol“ v tehdejší celonárodní lize demonstruje přehled vítězů mistrovských titulů 

Českého volejbalového svazu. Nadvládu ovšem českých vysokých škol, bratislavské 

univerzitní družstvo žen patří ke špičce dříve federálního nyní slovenského volejbalu 

teprve od poloviny 60. let. 

Je možné, že úspěchy čs. reprezentací v kolektivních sportovních hrách vedly 

k založení samostatného odborného měsíčníku „Košíková a odbíjená“ (1951-1969). 

Historický podklad neznáme, ale snad všechny ročníky posloužily bohatě ke zpracování 

příslušných kapitol. Dopisovateli měsíčníku byly funkcionáři, trenéři a osobnosti široké 

volejbalové obce. Nebýt tohoto periodika, nedochoval by se obraz nejúspěšnějších 

generací československého volejbalu v ucelené a dostatečně vypovídající hodnotě. 

Stejně jako mohlo k založení časopisu vést zviditelnění Československa na mezinárodní 

scéně sportovních her, mohl vést  ústup z výsluní k zániku vydavatelské činnosti.

Dostupným a očekávaným byl průzkum archivu časopisu „Stadion“. Legendární 

sportovní magazín vycházel měsíčně v letech 1954-1989. Mohl navázat a rozšířit 

dostatek článků z „ Košíkové a odbíjené“, ale v oblasti informací z vysokoškolského 

volejbalu zklamal. Podprůměrně lze vzhledem ke kvalitě „Stadionu“ jako sportovního 

periodika hodnotit i míru informací o československém volejbalu obecně. Navzdory 

místy dobové tendenčnosti svou kvalitou a rozsahem reportáží překonal mnohá dnešní 
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média. Bohužel v jiných sportovních odvětvích než je odbíjená. Na druhou stranu 

v širším pohledu ve srovnání se soudobou sportovní žurnalistikou musíme konstatovat, 

že se volejbalu věnoval pravidelně a ve výrazně větším rozsahu než tomu bylo kdy 

později.

V pramenně hluchém  místě konce 70. a začátku 80.let se ukázal „Stadion“ jako 

více než platné periodikum. O Letní světové univerziádě (LSU) v Sofii 1977 informoval 

na dvou dvoustranách.  Celá jedna dvoustrana patřila reportáži přímo z volejbalového 

turnaje – do místa konání byly vyslání reportéři magazínu a zprostředkovali tehdejším

i současným fanouškům volejbalu bezprostřední reakce na události. Proč nenalézáme 

podobně rozsáhlé články v jiných dřívějších ročnících,  kdy volejbalisté a volejbalistky 

vozili medaile z LSU pravidelně je otázkou. Odpovědí může být existence „Košíkové 

a odbíjené“, který se na sportovní hry specializovala, a „Stadion“ se tak věnoval dalším 

sportovním odvětvím.

Český volejbal na světové i tuzemské scéně po roce 1989 nebyl příliš vidět. 

Vysokoškolský sport, potažmo volejbal se nadechl, ale s rozpadem česko-slovenské 

federace a novým státoprávním uspořádáním nádech nedokončil. Prakticky jako jediný 

se vyjádřil k této situaci kolektiv J. Bělohlávka ve 100 letech českého vysokoškolského 

sportu nakladatelství Olympia.

V soudobé literatuře nenajdeme mnoho knih k tématu novodobější historie 

sportovních her (odbíjené). Většina publikací je zaměřena na metodickou a trenérskou 

činnost. Na úvodních stranách těchto knih věnovaných historickému vývoji volejbalu 

autoři využívají chronicky známé zdroje (viz první odstavec této kapitoly) a historicky 

aktuálnější události nedoplňují.

V 21. století převládají elektronické zdroje. Očekávaná byla návštěva 

internetových stránek jednotlivých univerzitních oddílu volejbalu nebo univerzitních 

sportovních klubů. Návštěva skončila zklamáním. Ani úspěšné oddíly se své historii 

příliš nevěnují a z mého pohledu o ni ani nejeví zájem.

Současný stav vysokoškolského volejbalu v tuzemských nejvyšších ligách jsme 

měli v úmyslu demonstrovat na historii aktuálně relativně úspěšných celků Sportovního 

klubu Univerzity Palackého v Olomouci (SK UP Olomouc) v ženách a České 

zemědělské univerzity  Praha  (ČZU) v mužích.
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Olomouc má své almanachy, ale co se týče novodobé historie – ačkoli volejbal 

žen SK UP se dlouhodobě pohybuje na celorepublikové špičce – informace chybí. 

Některé postřehy čerpáme z empirických zkušeností. Bakalářské studium jsem 

absolvovala v prezenčním programu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého 

v Olomouci, hráčskou registraci jsem měla v sesterském oddíle SK UP TJ Sokol 

Šternberk. 

Historie oddílu ČZU není zpracovaná. Lépe řečeno, na vlastní internetové 

stránce ústav shrnuje přesun do nového areálu v Praze 6 na Suchdole a výstavbu 

kvalitního sportovního areálu v 60.letech 20.století, ale vývoji v 90.letech a později 

se univerzita nevěnuje. 

Činnost volejbalového oddílu mužů ČZU je úzce spjata s projektem 

volleyball.cz (volleyball.cz a volleyteam.cz). Ačkoli družstvo volejbalu nefunguje jako 

oddíl pro své studenty, startuje pod touto hlavičkou ve dvou nejvyšších ligách 

a minimálně využívá univerzitní sportoviště. Informace o projektu a vzniku současného 

výkonnostního volejbalu na ČZU Praha lze získat jen od hráčů, trenérů nebo sporadicky 

od funkcionářů. Nikoli od zástupců univerzity.

Patřičně zpracována je historie vysokoškolského volejbalového oddílu 

Univerzity Komenského (UK) v Bratislavě na klubových internetových stránkách 

(www.slaviauk.sk). Vzhledem k faktu, že pokračování společné československé historie 

vysokoškolského volejbalu je vedeno v kontextu českého prostředí, uplatnil se zdroj 

v kapitole o historii jednotlivých klubů. Z opačného úhlu pohledu nelze takto významný 

klub v této práci jako samostatnou jednotku opomenout. Ucelené zpracování UK 

Bratislava podnítilo myšlenku samostatné kapitoly věnované dějinám významných 

oddílů.

Při dalším podrobnějším internetovém průzkumu slovenské volejbalové ligy 

došlo k odhalení dalšího zástupce vysokoškolského volejbalu. Prešovská univerzita 

v Prešově má úspěšné volejbalové družstvo mužů. Asi nejúspěšnějšímu mužskému 

akademickému celku Slovenska je věnována samostatná podkapitola. Sice největších 

úspěchů dosáhl Prešov až po rozpadu ČSFR, ale vzhledem k expanzi slovenských hráčů 

i trenérů do české ligy v posledních letech patří prešovskému volejbalu krátká 

podkapitola v této práci.
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Oddíly, které mají částečně zmapovaný svůj vývoj jsou brněnské vysokoškolské 

kluby. Podrobná historie brněnských klubů je součástí mnoha závěrečných prací 

studentů Masarykovy univerzity v Brně na témata související s volejbalem nebo 

vysokoškolským sportem (Kudová, Vrzalová). Z hlediska vývoje (výkonnostního) 

vysokoškolského volejbalu je bohužel musím hodnott jako okrajové. 

Období před a po rozpadu ČSFR nezaznamenalo volejbalové úspěchy, 

vysokoškolský volejbal se vytrácel z celostátních soutěží. Vysokoškolský sport 

si obecně hledal své místo ve společnosti. Novodobé dějiny samostatného českého 

akademického volejbalu postrádají informační prameny. Zcela v komplexním pojetí, 

při hlubší internetové rešerši najde pozorný čtenář ojedinělé články z regionálních 

deníků nebo ve zprávách o aktuálním dění ze života té které univerzity nebo ligového 

družstva. 

Cenným zdrojem měl být osobní rozhovor s bývalými hráči VŠ Praha 

(M. Kočka, J. Malina apod.), kteří v současnosti pracují pro volejbalový oddíl mužů 

České zemědělské univerzity Praha. Jediného zástupce akademického volejbalu 

v nejvyšší české soutěži mužů. K rozhovoru nedošlo. Zejména vzhledem k časové 

vytíženosti trenérů, kteří se se svými týmy probojovali do vyřazovacích ligových bojů.

Část o nejmladší historii doplnili osobními poznatky i fakty dlouholetý trenér 

českého univerzitního výběru mužů Lubomír Vašina a předseda sportovní komise 

volejbalu ČAUS Aleš Hrab.
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5 HISTORIE SPORTOVNÍ HRY VOLEJBAL 

A VŠ SPORTU NA NAŠEM ÚZEMÍ

5.1  Historie volejbalu v Československu/České republice

5.1.1  Od počátku do roku 1945

Vývoj v Československu je úzce spjat s křesťanskou organizací YMCA, která 

po odchodu americké armády na konci první světové válce zdědila její sportovní 

vybavení včetně volejbalových sítí a míčů. V pražském centru v ulici Na Poříčí 

se utvořila první družstva, YMCA vydala první pravidla a společně se skautskými 

a studentskými týmy začala organizovat utkání a turnaje.2  

„Podstatný význam pro šíření odbíjené měl tělovýchovný kurz YMCA 

uspořádaný v Žilině v r. 1919 pod vedením kap. J. Machotky a prof. J. A. Pipala.“ 3

Jejich zásluhou také viděla ukázku volejbalu široká československá veřejnost, když 

zorganizoval v roce 1920 v Praze veřejnou hru českých reprezentantů, kteří se chystali 

na olympijské hry do Antverp.

Kobrle, Buchtel a Kaplan4 nostalgicky vzpomínají: „Životadárný proud, 

uvolněný u nás vytvořením samostatného státu ČSR zaznamenal také po této stránce 

mocné impulsy a prostor pro iniciativu, jež vedla za obětavého úsilí prvních průkopníků 

až k tomu, že jsem se mohli stát postupem doby přímo iniciátory a spoluorganizátory 

vytvoření mezinárodní federace a ovlivňovat odbornou vyspělostí světový vývoj 

volejbalu.“

„Významnou úlohu v šíření volejbalu v rozvoji technicko-taktické úrovně 

a celkové výkonnostní úrovně hry sehrála družstva vysokoškolského sportu.“ 5

                                               
2 Vít  et al. (2006) ČVS ... od roku 1921. Praha: Český volejbalový svaz.

3 Bosák  (1969) Stručný přehled vývoje sportovních odvětví v Československu I. díl. Praha: Olympia, str. 
223.

4 Kobrle, Buchtel, Kaplan (1975). Odbíjená III. Organisace, řízení, dějiny a vyučování odbíjené na 
školách II. cyklu. Praha: SPN, str. 25.

5 Kobrle, Buchtel, Kaplan c.d. (4), str. 27.
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„Na rozvoji čs. volejbalu se dále podílela čs. armáda a studentská sportovní 

organizace Vysokoškolský sport. Jejich prostřednictvím se volejbal dostal na osady 

a od poloviny 20. let se volejbal stal nezbytnou součástí sportovního života 

na trampských osadách.“ 6

Fr. Stibitz7 tvrdí, že YMCA založila v roce 1921 „volejbalový svaz“, o jehož 

činnosti neexistují záznamy. Československý volley- a basketbalový svaz vznikl údajně 

v roce 1924. Jako nejstarší evropský a po Urugayi (1916) druhý nejstarší světový svaz 

odbíjené. Nicméně Český volejbalový svaz v roce 2011 oslavuje 90 let českého 

volejbalu. 

Od roku 1924 jsou každoročně pořádána mistrovství republiky mužů, od r. 1931 

mistrovství republiky žen. „Z počátku byli mistry studenti, ať již Strakova akademie, 

Vysokoškolský volleyballový klub nebo VS Marathón, kteří drželi titul až do r. 1933, 

s výjimkou r. 1929 a 1932, kdy získal titul dlouholetý sokolský přeborník - moravské 

družstvo Sokola Kroměříž.8

„Pro období mezi 1. a 2. světovou válkou byla příznačná organizační 

roztříštěnost. Vlastní soutěže pořádaly např. vysoké školy, Sokol, dělnické 

tělovýchovné jednoty, ale rovněž trampové.“9  Historici10 vidí příčinu v tom, 

že družstva organizovaná mimo volejbalový svaz měla zájem účastnit se na mistrovství 

Československa, ale odmítala svazové členství.

Trampské hnutí přineslo tento materiálně nenáročný sport do tábornických osad 

u Vltavy, Sázavy i Berounky. Volejbal se stal na osadách číslo jedna a brzy nebylo 

tábořiště, která by neměla alespoň jeden vlastní volejbalový kurt. Vrcholnou etapou 

byla první polovina 30. let, kdy vznikla řada tradičních osadních turnajů, mj. turnaj 

Osady Starých kamarádů.11 Turnaj Osady starých kamarádů (OSK) se těší v kategorii 

„4+2“ (rekreační pojetí čtyři muži+dvě ženy), mužích i ženách velké oblibě i dnes. 

Od roku 1935  se hrála Trampská volejbalová liga, která výrazně konkurovala 

soutěži Čs. volejbalového a basketbalového svazu. Družstvo po názvem Vysokoškolský 
                                               
6 Waic, Kössl  (1992) Český tramping. Praha, Liberec: Práh, Ruch., str. 81.
7 Stibitz (1958). Odbíjená. Praha: Olympia.
8 Stibitz c.d. (7), str. 41.
9 Táborský  (2004). Sportovní hry (sporty známé i neznámé). Praha: Grada, str. 80.
10 Kobrle, Buchtel a Kaplan c.d. (4). 
11 Waic, Kössl c.d. (6) 
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odbor studentů Praha (VOS Praha) jako jediné trampské mužstvo v historii vybojovalo 

v roce 1934 titul mistra republiky. Trampská volejbalová liga se v roce 1936 sloučila 

s Českým volejbalovým a basketbalovým svazem a hráčská základna skoro 

desetinásobně vzrostla. 12

„Od trampů přišla také řada pozdějších reprezentantů, jsou to např. bratří 

Brožové, Paldus a Malý.“13

Odkaz univerzitních i trampských lig pokračuje do současnosti. V univerzitních 

městech probíhají vysokoškolské nebo fakultní ligy v různých sportovních disciplínách. 

Do kalendáře volejbalistů patří osadní turnaje. Své místo má v českém volejbalu i hra 

na antukových kurtech. Volejbal na antuce je jedinečný jev v celém volejbalovém světě. 

V Československu se začínalo masově hrát právě na venkovních antukových kurtech 

a seznam letních soutěží a  turnajů je stále plný. Základnu hráčů na tyto akce tvoří často 

libovolně poskládaná družstva z hráčů napříč úrovněmi od krajského přeboru 

po zástupce zahraničních lig.

5.1.2  1945 - 1989

„Historickým mezníkem volejbalu u nás se stal rok 1946, kdy došlo 

k osamostatnění volejbalu od basketbalu a vznikl samostatný volejbalový svaz (ČVS) 

se sídlem v Praze. Prvním předsedou byl zvolen Jiří Havel.“14

Československo se významně podílelo také na vzniku mezinárodní volejbalové 

organizace Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) v roce 1947. První 

mistrovství světa mužů a historicky první mistrovství Evropy žen se dokonce konalo 

v Praze (1949). 

Mužské i ženské reprezentace velice úspěšně vystupovaly na mistrovstvích 

Evropy i světa zejména v 50. a 60. letech.  Postupně přebrali od stále se zlepšujících 

                                               
12 http://historie.volejbal-metodika.cz/historie-clanky/detail/197
13 Waic, Kössl c.d. (6)  ,str. 82.
14 http://historie.volejbal-metodika.cz/historie-40/
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sovětských a  polských družstev systém vbíhajícího nahrávače a zdokonalili obranu 

v poli. Muži vybojovali navíc olympijské stříbro a bronz.15

Během 50. let se FIVB snažila o sjednocení světových pravidel odbíjené s cílem 

zařadit volejbal mezi olympijské sporty. Významnou roli v historii volejbalu, kterou 

upevnilo Československo po titulu mistra světa v Paříži 195616, připomíná 

Z. Vrbenský17: Český hráč a trenér Antonín Kyndr (1930-2002) se vydal v roce 1961 

na tříměsíční stáž do Japonska „poevropštit“ tehdy tradiční japonské pojetí hry o devíti 

hráčích. Pobyt absolvoval záměrně před Olympijskými hrami v Tokiu 1964, kde 

se poprvé objevil volejbal mužů v olympijském programu.

Na druhou stranu Japonci předváděli na mistrovství světa nové prvky jako 

plachtící podání, odbíjení obouruč spodem (bagr) nebo přebíhání v poli podle hráčské 

specializace a svůj náskok v technicko-taktickém vývoji zúročili v obou kategoriích 

právě na domácích olympijských hrách (muži bronz, ženy zlato). Československá 

mužská reprezentace získala v roce 1964 fantastické stříbro právě před Japonskem. 

Prof. Kobrle18 shrnuje, že odbíjená je jednou z nejrozšířenějších sportovních her 

v ČSSR a z velkého zájmu je odvozena i vysoká úroveň v závodním provedení. 

Nicméně hodnocení výsledků z olympijských her 1972 vybízelo k zamyšlení 

nad případně jiným přístupem, který by vedl k mezinárodním úspěchům.

Po nástupu Kuby v druhé polovině 70. let hledá příčiny ústupu 

československého volejbalu také Kratochvíl19, kdy uvádí, že „4 hráči Kuby mají 

volejbalový výskok nad síť 350 cm, zatímco u nás to dokáže jen Lébl ze Slávie VŠ 

Praha.“

Od 80. let se československé reprezentační týmy z absolutní volejbalové elity 

začaly vytrácet. Na olympijské hry v Moskvě 1980 se ženy vůbec nekvalifikovaly. 

Muži na turnaji vyhráli pouze jedno utkání a skončili na dosud nejhorším 8. místě. 

                                               
15 Bosák c. d. (3)
16 Reprezentace ČSR na MS 1956 pod vedením trenéra J. Kozáka: Malý, Purnoch, Tesař, Brož J., Brož   

K., Synovec, Golián, Paulus, Paldus, Musil, Láznička, Schwarzkopf. (Möhwald et al., 1969) 
17Vrbenský (2010). www.cvf.cz Kyndr Antonín. Retrieved 1.9.2011 from the World Wide Web: 

http://www.cvf.cz/?clanek=7031
18 Kobrle, Buchtel a Kaplan c.d. (4)
19 Kratochvíl (1977) Hra pro šest specialistů. Stadion, roč. XXV., č.14, str.22-25.
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Navíc to byla poslední účast Československa na olympijském turnaji.20

Ani v samostatné novodobé historii se doposud české reprezentace na žádné olympijské 

hry nekvalifikovaly.

5.1.3  1990 - 2012

V roce 1990 se svaz přejmenoval na Českou a slovenskou federaci volejbalu, 

aby se po rozpadu ČSFR (prosinec 1992) ustálil pro samostatnou republiku název 

na Český volejbalový svaz. Nejpodstatnější změnou však bylo  otevření státní hranice. 

V jeho důsledku odešla řada kvalitních hráčů do zahraničních angažmá. Česká extraliga 

se výkonnostně propadla. 

Jiným mezníkem ve vývoji nejen českého volejbalu počátkem 90.let 

byla zásadní úprava pravidel. Skončilo obvyklé počítání na ztráty a sety do 15 bodů -

nastala doba tei-breakových setů do 25 bodů. Další zvrat nastal na mistrovství světa 

1998 v Japonsku, kde byla poprvé použita novinka hráč libero.21

V samostatné historii k českým úspěchům počítáme 4. místa mužů 

na mistrovství Evropy (ME) 1999, 2001 a ve Světové lize 2003. Ženská složka 

vybojovala stříbro na ME 1993 a bronz v roce 1997, ale na přelomu století se ocitla 

v útlumu. V posledních letech s nástupem nové generace i změnám na trenérských 

postech se obě družstva opět prezentují na světových i evropských akcích v lepším 

světle.

                                               
20 http://historie.volejbal-metodika.cz/historie-80/
21 http://historie.volejbal-metodika.cz/historie-90/
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5.2  Historie vysokoškolského sportu 

5.2.1  Od počátku do roku 1945

„Kořeny tělesné výchovy na vysokých školách lze spatřovat v česko-německém 

Akademickém tělocvičném spolku, založeném roku 1847. Vznik a vývoj tělesné 

výchovy na našich vysokých školách je úzce spjat s Univerzitou Karlovou.“22 V roce 

1908 na žádost Svazu československého studentstva byl při Univerzitě Karlově (UK) 

zřízen univerzitní tělocvičný ústav.  

Na Slovensku  vznikl v roce 1923 v Bratislavě Slovenský športový klub 

Universita, který byl po spojení s YMCA nahrazen spolkem při Univerzitě Komenského 

Vysokoškolský sport Bratislava.23

Prvním univerzitním učitelem sportovních her se stal Antonín Krištof (1882  -

1910), po jeho smrti převzal funkci RNDr. František Smotlacha (1884 - 1956). 

Fr. Smotlacha byl později jako první jmenován docentem tělesné výchovy u nás 

a v roce 1910 založil historicky první univerzitní tělovýchovnou organizaci 

Vysokoškolský sport (originálně dlouhý název  "Vysokoškolský spolek pro tělocvik 

a sport, hry a skauting"). K UK se v Praze přidala i Vysoká škola speciálních nauk 

v Praze, předchůdkyně Českého vysokého učení technického (ČVUT), kde byl zřízen 

pod vedením Františka Smotlachy druhý lektorát her. Největší zájem projevovali 

studenti o oddíl fotbalu, lehké atletiky a sokolského tělocviku. 

Po první světové válce byly na obou pražských vysokých školách zřízeny ústavy 

tělesné výchovy (ÚTV) pod personálním vedením F. Smotlachy a podle jeho koncepce 

vznikl Ústředí vysokoškolského sportu Praha. Hnutí získalo tělocvičné prostory a bazén 

ve Strakově akademii a s postupem času i další sportoviště. Dalšími centry 

akademického sportu se v této době stála Masarykova univerzita v Brně a Univerzita 

Komenského v Bratislavě. Českoslovenští vysokoškoláci reprezentovali v národních 

výběrech na mezinárodních i univerzitních sportovních akcích. První Světové 

akademické hry zorganizoval tehdejší Sportovní výbor mezinárodní konfederace 

studentů v roce 1923 v Paříži.24

                                               
22 Kössl, Štumbauer, Waic (2008). Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum, str. 119.
23 Bartošek  et al.(1974). 50 let vysokoškolského sportu. Praha: Čs. vysokoškolský sportovní svaz.
24 http://www.caus.cz/caus/historie



32

V listopadu 1939 pod německou okupací došlo k uzavření českých vysokých 

škol a výrazné likvidaci dosavadního snažení na poli vysokoškolského sportu.

Tělesná výchova se vrátila do kurikula vysokých škol znovu po červnu 1945. 

5.2.2  1945 - 1989

V roce 1948 vznikly v Praze, Olomouci a Bratislavě vysoké školy pedagogické 

určené pro vzdělávání středoškolských profesorů.  „Na ostatních vysokých školách byly 

pro zabezpečení povinné a dobrovolné tělesné výchovy posluchačů zřízeny ústavy 

pro tělesnou výchovu, které byly v roce 1952 zrušeny a nahrazeny na jednotlivých 

vysokých školách katedrami tělesné výchovy (KTV).“25 Vysokoškolský sport se v 50. 

letech rozvíjel ve velkém nově v Plzni, Ostravě a Liberci. 

Reorganizace sítě tělovýchovných jednot na vysokých školách nastala 

po založení Československého svazu tělesné výchovy (ČSTV) v roce 1956. Podle 

pravidla, že v každém univerzitním městě bude zřízena jedna stabilní 

konkurenceschopná vysokoškolská tělovýchovná jednota. První takovou byla v roce 

1955 Slavie VŠ Praha. Oddíly Slavie VŠ postupně vznikly v Bratislavě, Brně, Hradci 

Králové, Košicích, Liberci a dalších městech.26

„Od roku 1967 je vysokoškolský sport organickou součástí jednotné dobrovolné 

organizace. Jeho činnost je rozvíjena na všech vysokých školách podle směrnic 

vydaných dohodou mezi ČSTV a ministerstvem školství.“ 27

ČSTV se potýkalo delší dobu s odbornými i politickými problémy vzhledem 

k vysokoškolskému sportu, který se jevil příliš samostatně organizovaný a odmítal 

se sdružit pod ČSTV. Do ještě větších problémů se akademické prostředí dostalo díky 

otevřené kritice politického režimu.  V říjnu 1968 jako gesto odsouzení okupace 

Československa dokonce družstvo TJ VŠ Praha nenastoupilo ke sportovnímu utkání 

se SSSR.28   

                                               
25 Köss, Štumbauer, Waic c.d (22) , str. 143.
26 Bartošek et al. c.d. (23) 
27 Bartošek et al. c.d (23), str 27.
28 Bělohlávek. et al. (2010). 100 let českého vysokoškolského sportu. Praha: Olympia.
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Ke shodě došlo na začátku 70. let, kdy se vysokoškolský sport dostal 

do komplexní péče na jedné straně vládních a resortních orgánů a na straně druhé 

do rukou zkušených univerzitních kolektivů.

5.2.3  1990 - 2012

Po roce 1989 začal vysokoškolský sport ztrácet jistoty garantované 

ministerstvem školství. Univerzity samostatně hospodařily s finančními prostředky 

i studijním plánem. Důsledkem bylo snižování dotací na školní sportovní aktivity 

a rušení výuky z nabídky předmětu Tělesná výchova. Vysokoškolská tělovýchova 

se začala projevovat jako samostatný celek v rámci spolkové tělovýchovy, ale zůstala 

v propojení s katedrami, potažmo s resortem ministerstva školství.29

Počátek novodobé historie datujme do roku 1990, kdy ukončil činnost Výbor 

vysokoškolského sportu Českého ústředního výboru (ČÚV) ČSTV a  akademický sport 

se v rámci ČSTV osamostatnil jako Český vysokoškolský sport.  Po rozpadu ČSFR 

(1993) vznikla pro samostatnou Českou republiku Česká asociace akademického sportu 

(ČAAS). V roce 1999  se název změnil na současné Česká asociace univerzitního sportu 

(ČAUS).30

Po relativně krátké kapitole obrody vysokoškolského sportu došlo vzhledem 

k legislativním změnám po osamostatnění České republiky v roce 1993 ke změně 

zejména zázemí vysokoškolského sportu. Katedry tělesné výchovy se ve svém životě 

musely uskromnit. Také vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství 

a tělovýchovy (MŠMT) pomalu ztrácelo záštitu ministerstva a zejména finanční 

podporu resortu. Bělohlávek31 dobu od přelomu 20. století charakterizuje jako „období 

trvalého hledání stabilních finančních zdrojů pro činnost univerzitního sportu.“ 

                                                                                                                                         

29 Bělohlávek et al. c.d. (28)
30 Kudová (2007). Strategický management vysokoškolského sportovního klubu. Disertační práce, 

Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Brno.
31 Bělohlávek et al. c.d. (28), str.  49.
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5.2.4  Česká asociace univerzitního sportu  a České akademické hry

Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) organizuje ve spolupráci 

s katedrami sportovní přebory fakult a univerzit, vysokoškolské ligy, oblastní přebory 

nebo Akademická mistrovství republiky v jednotlivých sportovních odvětvích 

a samostatné České akademické hry. Nemalou část práce tvoří příprava českých 

akademických reprezentací na akce International University Sports Federation 

(FISU, zal. 1949) nebo European University Sports Association  (EUSA, zal. 1999).

„Významným mezníkem pro vysokoškolský sport, resp. vysokoškolský volejbal, 

se stal rok 2002, kdy Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s ČAUS uspořádalo 

první ročník Českých akademických her (ČAH).“32

Každý rok se pořadatelství ujme jedno univerzitní město a uspořádá zhruba 

týdenní svátek sportu s doprovodným programem pro českou vysokoškolskou populaci. 

Z jednotlivých disciplín střádají univerzity body do celkového pořadí vysokých škol. 

Součástí ČAH je samozřejmě i turnaj ve volejbale mužů a žen. Medailové 

úspěchy nejčastěji sbírají pražské univerzity, brněnská Masarykova univerzita (MU) 

a Univerzita Palackého v Olomouci (UP). Zejména v ženách se jedná o kvalitní turnaj, 

neboť Univerzita Palackého nastupuje s prakticky totožným družstvem jako v extralize 

žen včetně trenéra J. Teplého. V brněnském výběru zase hrají zejména děvčata 

extraligového VK Královo Pole nebo prvoligových klubů, Univerzita Karlova (UK) 

skládá tým z hráček Olympu a Slavie (extraliga) a prvoligových družstev.

Na jubilejních 10. ČAH v Praze 2011  startovalo 27 extraligových hráčů, u žen 

19 extraligových hráček – z toho 12 v dresu UP. Obdobně v roce 2011 působila

v mužích Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Na turnaji nastoupila téměř shodná 

sestava, která hrála pod hlavičkou SK Volejbal Ústí nad Labem extraligu mužů ČR 

(Alfonso, Beer, Mach, Moník, Mooz, Pěkný). 

„Akademický titul ČR (pro rok 2011) v kategorii mužů získala UJEP Ústí nad 

Labem v sestavě: Alfonso Martin, Beer Marek, Kadraba Jan, Kauer Jakub, Mach 

Martin, Moník Milan, Mooz Miroslav, Nedbal František, Pěkný Petr, Reismuller 

Roman. (…) V kategorii žen UP Olomouc v sestavě: 

                                               
32 Hrab in Kopecký et al. (2011) Almanach k 90 let českého volejbalu. Praha: Český volejbalový svaz, str. 

25.
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Gregorová Veronika, Holásková Kateřina, Honková Alena, Hronová Simona, Piňosová 

Lucie, Sajdová Nikol, Dřímálová Martina, Janečková Markéta, Janečková Simona, 

Oborná Lenka, Šenková Nikola, Sochorcová Alexandra. Všechna finálová utkání opět 

prokázala, že volejbal má mezi vysokoškoláky nezastupitelné místo a byla ozdobou 

sportovního programu desátých Českých akademických her.“33

Tabulka č. 1: Tabulka vítězů ČAH (1., 2., 3. místo)

Rok Muži Ženy

2002 MU, UK, VŠB Ostrava VŠE* , MU, VŠB Ostrava

2003 UP, MU, UK TU Liberec, VŠE, ZČU Plzeň

2004 MU, JU Č. Budějovice, UP UK, UP, MU

2005 MU, UK, UP MU, UP, UK

2006 UK, ZČU Plzeň, VUT Brno UK, MU, UP

2007 UK, ZČU Plzeň, MU TU, UK, VŠB Ostrava

2008 UK, VUT Brno, VŠB Ostrava UK, MU, VŠB Ostrava

2009 UJEP Ústí n./Labem, ČVUT, MU MU, UK, UP

2010 VŠE, MU, ČVUT** UP, MU, UK

2011 UJEP Ústí n./Labem, MU, ČVUT UP, MU, UK

* Vysoká škola ekonomická v Praze

** České vysoké učení technické v Praze

                                               
33 Hrab (2011). www.cvf.cz  Výsledky ČAH 2011 – volejbal. Retrieved 10.2012 from the World Wide

Web: http://www.cvf.cz/?clanek=8175
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6  HISTORIE ČS. UNIVERZITNÍHO VOLEJBALU 

6.1  Od počátku do roku 1945

První vysokoškolské volejbalové mužstvo vzniklo v roce 1919 v Praze 

při Strakově akademii. Od roku 1920 vystupovalo pod hlavičkou oficiálně založeného 

klubu Vysokoškolský sport (VS) Strakova akademie. V následujících letech vznikla 

v tomto oddíle další družstva mužů. Strakova akademie však posílala do soutěží 

výhradně svůj „A“ tým, tedy výběr momentálně výkonnostně nejlepších hráčů. 

To vedlo k založení konkurenčních studentských oddílů: Vysokoškolský volejbalový 

klub (VVK), VS Marathon a dejvická Masarykova studentská kolej (MSK).34

Vznik dalších oddílů  potvrzuje výčtem i další literatura35: vysokoškolské 

družstvo Vysokoškolský volejbalový klub (VVK), Masarykova kolej I a II, 

vysokoškolská družstva Vršovic a Žižkova, VS Brandýs, Jičín, Jindřichův Hradec, 

Klatovy, Hradec Králové, VK Radbuza Plzeň a Třeboň.

Vzájemná utkání a první turnaje hostily venkovní kurty Strakovy akademie, 

hřiště na Albertově (Praha 2) nebo v Dejvicích (Praha 6).

Muži VS Strakova akademie Praha získali v letech 1924-1934 pět titulů mistra 

republiky. V ostatních letech kromě dvou36 slavilo titul také družstvo složené 

z vysokoškoláků. V ženské kategorii probíhala mistrovství republiky od roku 1931. 

První ročník vyhrál Volejbalový a basketbalový oddíl Vysokoškolského sportu Praha 

a další dva VS Marathon Praha. 

Populární byl volejbal také na vysokých školách v Brně. Technika a lékařská 

fakulta hrály pravidelně vzájemná utkání, zprvu výrazně úspěšnější pro Techniku. 

Na bratislavské Univerzitě Komenského byl vývoj pomalejší, nicméně opět 

za podpory hnutí YMCA. Zde vznikl v květnu 1923 Všestudentský sportovní spolek 

s názvem Slovenský sportovní klub Universita (SSK Universita). První oficiální 

                                               
34 Dostál (2010). Historie.: Počátky volejbalu v Praze. Retrieved 14.6.2011 from the World Wide Web: 

http://hisotrie.volejbal-metodika.cz/historie-clanky/detail/197/
35 Kobrle, Buchtel a Kaplan c.d. (4)
36 V roce 1929 a 1932 získal titul mistra republiky v kategorii mužů Sokol Kroměříž.
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střetnutí vysokoškolských volejbalistů velkých měst (Praha, Brno, Bratislava) 

se odehrálo 23.6.1924 právě v Bratislavě. Dominovalo družstvo z Prahy.37

Pražský výběr ze Strakovy akademie a VS Marathon  se také podílel na převratu 

ve vývoji techniky i taktiky československé odbíjené. V roce 1933 sehrál utkání 

s Kalevem Tallin, který přicestoval na pozvání zástupců organizace YMCA z Estonska. 

Vysokoškoláci výrazně prohráli zejména díky prvkům, které Estonci praktikovali 

a u nás byly absolutně neznámé. Konkrétně obrana na síti dvoj či trojblokem nebo 

rotované prudké boční podání (tzv. eston).38 Situaci komentoval hráč Strakovy 

akademie Josef Klíma:39 „Za národní družstvo jsme sehráli řadu zápasů, vesměs 

vítězných, a tak jsme se už cítili mistry světa, až přijeli Estonci a ti nám ukázali, 

jak se hraje volejbal. Trojblok, signály na síti, rychlý útok z první nahrávky apod. 

prohráli jsme, ale tato prohra naznačila cestu příští volejbalové generaci k světovému 

prvenství.“

Od roku 1924 se tedy hrálo mistrovství republiky Československého 

volejbalového a basketbalového svazu, vedle kterého od roku 1926 za masové účasti 

pořádal své vlastní přebory Sokol (Česká obec sokolská – ČOS). S nástupem nové 

sokolské generace ve druhé polovině 30. let a zapojení Sokolů do svazové volejbalové 

soutěže byly pražské vysokoškolské týmy z nejvyšších pozic vytlačeny.40

V letech 1935 - 1940 (u žen od 1934) nezná československý volejbal jiného 

než sokolského vítěze. Nejúspěšnější byli muži z Vysočan a bezkonkurenční ženy 

Sokola Plzeň I. ČOS následně na několik let z volejbalového světa zmizela v důsledku 

německé okupace. Po skončení druhé světové válce Sokolové navázali: V roce 1948 

slavil jeden z řady titulů Sokol Kolín v mužích a ojediněle Sokol Jáma Trojice Slezská 

Ostrava v ženách. 41

                                               
37 Kobrle, Buchtel a Kaplan. c.d. (4)
38 Stibitz c.d. (7)
39 Bartošek et. al. c.d (23)., str. 41.
40 Vít et al. c.d. (2)
41 Český volejbalový svaz (2009). Archiv-mistři republiky. Retrieved 14.6.2011 from the World Wide

Web http://www.cvf.cz/?clanek=5044
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6.2 Od konce 2. světové války  do 1. Letní světové univerziády 1959 

Situaci volejbalu krátce po skončení války (1947) trefně hodnotí František Med42: 

„Největší radost v tomto roce způsobili odbíjenkářské veřejnosti naši akademici, kteří 

na IX. Světových akademických hrách vyhráli celý turnaj a získali tím titul 

akademických mistrů světa.“  Zřejmě i tento úspěch přispěl k obnovení nadšení 

na znovu otevřených vysokých školách. Nutno podotknout, že na turnaji v Paříži mezi 

hráči na rozdíl od všech následujících medailových umístění nebyl žádný 

z volejbalových reprezentantů.

Na dalších Světových akademických letních hrách (SALH) v Budapešti o dva

roky později se k úspěchu mužů přidaly i ženy. Československé univerzitní výběry 

získaly stříbrné medaile. V obou družstvech bylo už několik státních reprezentantů: 

Stanislav Linke, František Schwarzkopf, Zdeněk Soukup, Josef Votava,

Jindřiška Batková-Holá, Soňa Burianová-Balunová, Jitka

Cvilinková-Hajtmarová, Alena Čadilová, Božena Gazdová-Lútočková, Lenka

Kučerová-Šírková, Jaroslava Mirovická-Mathauserová, Jarmila

Vojnarová-Kleinová.43

                                               
42 Bosák c.d (3), str. 225.
43 Konkrétní výčet jmen viz elektronická komunikace se Z. Vrbenským z 11/2011.
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Obrázek č.1: Akademičtí mistři světa z Paříže 1947: horní řada zleva J. Jílek, J, Šavrda, 

Č. Dobruský, V. Horáček, M. Bernard, E. Hájek; spodní řada zleva J. Malý, J. Kozák, 

M. Špitálský, Z. Němec a hrající trenér J. Polívka

Od roku 1952 vešla v platnost zcela nová struktura tělesné výchovy a sportu 

podle pracovních úseků. V dobrovolné tělesné výchově bylo vytvořeno devět 

sportovních organizací s názvy Spartak, Baník, Tatran, Jiskra, Dynamo, Slavoj, Slovan, 

Lokomotiva a Slávia. Prováděním a organizováním povinné a dobrovolné TV byla 

pověřena jednotlivá ministerstva.44 TJ Slavia VŠ Praha se od svého vzniku zaměřila 

na vrcholový sport a stala se nejúspěšnějším českým akademickým oddílem. 

Do reprezentačního výběru na olympijské hry do Mnichova 1972 patřilo 17 sportovců 

z řad členů TJ Slavia VŠ.45

Politický i ideologický vliv 50.let se promítl i do sportu. Na úkor jiných 

tělovýchovným organizací,  např. vysokoškolského sportu, byl upřednostňován resort 

ministerstva obrany a armádní sport. V mužích se republikovými mistry v odbíjené 

v letech 1950 - 1955 stal vždy oddíl  Armádní tělovýchovný klub Praha (později ÚDA 

Praha – Ústřední dům armády – později Dukla Kolín). Ženskou soutěž ovládla družstva 

z Ostravského regionu, která měla za zády prosperující těžební průmysl.

                                               
44 Kössl, Štumbauer a Waic c.d. (22)
45 Bartošek et al. c.d. (23)
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Přesto byl náš vysokoškolský volejbal v 50. letech vidět na mezinárodní scéně. 

Pravidelně se muži i ženy umisťovali v první trojici na Světových festivalech mládeže 

a studentstva. Na letních světových akademických hrách 1951 v Berlíně obhájily obě 

reprezentace stříbrné medaile ze SALH 1949 v Budapešti. Ženy ještě zvýšily počet 

reprezentantek ve výpravě o Zdenu Černou,  Růženu Svobodovou-Příhodovou a Bělu 

Štulcovou-Paclíkovou.

Problémy s mužským výběrem zapříčiněné nezájmem o tuto oblast sportu 

komentuje Josef Polívka46 (lektor TV na Ústavu pro těl. výchovu na vysokých školách 

v Praze): „Příprava byla nedostatečná a nezodpovědná. Pouze pět hráčů patřilo svou 

výkonností do reprezentačního družstva (Brož, Jonáš, Malý, Schwarzkopf, Votava). Jeli 

jsme s deseti hráči a naše příprava trvala tři dny.“

. Standardní druhé místo přivezla akademická výprava mužů i z dalších SALH 

(1954) opět v Budapěšti, opět s několika oporami národního družstva. „Do soustředění 

byli pozvání tito hráči: Humhal, Purnoch, Petr a Barchánek z pražské Slávie Vysoké 

školy. Lípa a Kouba z brněnské Slávie Vysoké školy. Perútka, Macák a Cagáň 

z bratislavské Slávie Vysoké školy. Dále Jos. Brož a Schwarzkopf z ÚDA Praha (…) 

a Hondlík a Loužek z RH Praha.“ 47

Ženy vybojovaly 4. místo, které je nutné hodnotit velmi kladně vzhledem 

k faktu, že společně se SSSR se jednalo o jediné dva skutečně akademické výběry. 

Ze soupisky našich hráček Lútočková, Technovská, Šindelářová, Kučerová, Rovná, 

Farkašová, Ligová, Musilová, Špelinová, Malá, Loudová, dr. Malá měla v této době 

zkušenosti z reprezentačního volejbalu jen Lútočková.48

V roce 1956 začal fungovat systém vysokoškolských sportovních přeborů 

v Československu. Vyvrcholením sportovních přeborů byly tzv. Československé 

univerziády (1961 – 1993). Vítězi turnaje odbíjené na čs. letních univerziádách byly 

dlouhou dobu ženy Komenského Univerzity v Bratislavě. 

                                               
46 Polívka (1951) Technická zpráva vedoucího odbíjené mužů na XI. SALH v Berlíně a celkové 

zhodnocení naší účasti. Retrieved 15.11.2011 from Zdeněk Vrbenský.

47 Kozák (1954). Odbíjená na XII. SALH v Budapešti.  Odbíjená, roč. IV, č. 9, str.131-134.
48 Rovný (1954). Poznámky k akademickým majstrovstvám ve volejbale žien. Odbíjená, roč. IV, č. 9, 

str.147-150.
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Vedle všestranných univerziád vznikla i tradice mezinárodního volejbalového 

turnaje „O pohár 17. listopadu“. Organizačně se nejvíce zapojovali funkcionáři Slávie 

VŠ Praha (např. Josef Suchan).49 Turnaj se stal ve své době jednou z největších 

a nejvýznamnějších volejbalových událostí evropského rozsahu.

Na SALH v Paříži 1957 obsadili muži páté místo z devíti účastníků, ženy 

vybojovaly pod vedením již zmíněného Antonína Kyndra druhé místo. „Výsledek 

pro naši odbíjenou byl neúspěchem. Akademici neměli dostatečnou přípravu. Vázla 

celková organizace. (…)  Naše ženy ziskem stříbrné medajle neúspěch mužů 

neutralizovaly.“50 Třetí 2. místo ve čtyřleté tradici turnaje žen na SALH vybojovaly 

tentokrát: N. Špelinová, J. Šindelářová – Tolarová, A. Čižinská, D. Kalenská, 

A. Lígová, I. Dudíková – Vyslyšelová, Ť. Ulmonová, J. Larvová, J. Zemanová, 

M. Šellejová, K. Farkašová. Vedle několikanásobných reprezentantek Šindelářové-

Tolarové, Špelinové a Ulmonové nastupovala děvčata bez zkušeností z mezinárodních 

utkání. Muži se hůře umístili až díky horšímu skóre a zčásti díky chřipkové epidemii, 

která hráče na turnaji postihla. Trenér Perútka51 ovšem neváhal kritizovat také 

nedostatečnou tréninkovou přípravu svého družstva. Nově poskládané družstvo se sešlo 

jen za účelem tohoto turnaje dva a půl dne před odjezdem na akci. Ačkoli byli někteří 

hráči členy národního družstva (Purnoch, Šinský, Kemel), v nejtěžších zápasech 

nenastupovali a na akademickém turnaji tak nestačili na soupeře zejména psychicky.

6.3  Od 1. LSU do roku 1966

Pokračováním SALH se staly Letní světové univerziády (LSU). Od roku 1959 

se s malou výjimkou na začátku 70. let konají pravidelně každé dva roky. 

Hned na první LSU v Turíně se náš akademický volejbal vrátil na vrchol. 

Čechoslováci se stali podruhé akademickými mistry světa. Titul získali pod vedením 

trenéra Ing. Břetislava Chvály: Humhal, Purnoch, Veselko, Chour, Hromada, Veselý, 

Šínský, Pospíšil, Zajíček, Stolařík, Petr a Kemel. Milan Purnoch, Zdeněk Humhal 

                                               
49 Hrab c.d. (32), str. 25-28.
50 Kobrle, Buchtel a Kaplan c.d. (4), str. 61.
51 Peruťka  (1957). Ako hrali naši muži na SAH v Paříži. Odbíjená. roč. VII, č. 11, str. 163-165.
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a Miroslav Kemel patřili rovněž do národního mužstva, které získalo zlato na domácím 

mistrovství Evropy v témže roce.52

Pan Zdeněk Vrbenský, člen Rady síně slávy českého volejbalu při ČVS, 

v elektronické komunikaci z října 2011 upřesňuje, že ve zmíněné publikaci je chyba. 

Hráči Veselý z Bratislavy a Zajíček z Brna

byli pouze v přípravě (širším výběru 14 hráčů), ale na LSU nestartovali. Skutečné 

složení akademického výběru 1959 viz Obrázek č.2.

Obrázek č.2: Akademičtí mistři světa 1959: horní řada zleva J. Stolařík, J. Veselko, 

M. Petr, J. Hromada, trenér Chvala, M. Purnoch, M. Kemel; spodní řada zleva 

Z. Humhal, M. Pospíšil, Vl. Chour a J. Gregor; chybí R. Rjachovsky a G. Šínský

Na tuzemské scéně muži Slávia Praha VŠ získali od r. 1956 čtyři tituly v řadě 

a další přidali v roce 1964. V letech bez mistrovského triumfu obsadily „vysoké školy“ 

vždy 2. místo. V týmu pražských vysokých škol bylo několik hráčů, kteří dlouhodobě 

patřili k oporám státní reprezentace, která dosáhla mj. na olympijské stříbro nebo tituly 

mistrů světa. Konkrétně Boris Perušič, Josef Musil nebo Zdeněk Humhal. 

                                               
52 Kobrle, Buchtel a Kaplan  c.d. (4)
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Situaci v polovině československého ligového ročníku 1961/1962 komentoval 

dobový tisk53: „Slávia Praha VŠ s vyrovnaným kolektivem, který tvoří kádr 

reprezentačního družstva, prokázala stabilní formu a zaslouženě stojí v čele ligové 

tabulky.“ V konečném účtování vysokoškoláci dosáhli na jednu ze své řady stříbrných 

medailí. 

Slávia VŠ Praha se také jako první český zástupce zapsala do historie Poháru 

mistrů evropských zemí (PMEZ). V roce 1960 vyřadila v úvodním kole německý ASV 

Limburgerhof. V dalším kole sice neuspěla, ale nahlédla do evropské vrcholné 

soutěže.54

Dámská soutěž čekala na vítěze z univerzitních řad o deset let déle. Slávia 

Bratislava UK se od roku 1966, kdy poprvé triumfovala, až do rozpadu společné 

československé soutěže pravidelně umisťovala na předních příčkách (viz kapitola č.7.4). 

Na svém kontě má Slávia Bratislava UK  mj. devět titulů mistra republiky.

Obrázek č.3: Slávia VŠ Praha 2. místo v roce 1962: horní řada zleva vedoucí družstva 

V. Dolák, trenér Ing. Chvála, Zenker, Kemel, Chour, Purnoch, Humhal a Perušič, dole 

zleva Musil, Petr, Pospíšil, Stolařík a Malý

                                               
53 Po první polovině 1. ligy mužů a žen (1961). Košíková a odbíjená, roč. XI., č.8, str.18-19.

54 Vít et al. (2001). 80 let organizovaného volejbalu v České republice (1921-2001). Brno:  Zdeněk 

Novotný.
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V květnu 1961 se konala první československá univerziáda. Do finálové skupiny 

volejbalového turnaje se probojovali v mužích Technika Bratislava, Technika Brno, VŠ 

strojní a textilní Liberec, VŠE a lékařská fakulta Hradec Králové. V ženách 

favorizovaná Univerzita Bratislava, dále Univerzita Praha, Brno a lékařská fakulta 

Plzeň. Akademickými mistry ČSR se počtvrté stalo družstvo mužů Slovenské vysoké 

školy technické v Bratislavě a opakovaně ženy Univerzity Komenského v Bratislavě.55

V 60. letech kromě státní reprezentace56 zaznamenali úspěchy právě akademičtí 

volejbalisté: 3. místo na Universiádě v Sofii 1961, 

2. místo na Universiádě v brazilském Porto Alegre o dva roky později  a 6. místo 

na Universiádě v Budapešti 1965.  

J. Kozáka57 šesté místo mužů v Brazílii nepřekvapilo. Na dobře obsazeném 

turnaji startovalo mladé, nesehrané družstvo, které v porovnání s ostatními absolvovalo 

krátkou, nedostatečně kvalitní přípravu. K týmu patřili: Labuda, Koudelka, Petlák, 

Šopa, Felka, Pospíšil, Perušič, Malísek, Zenker, Pitter, Barda a Vicke.

V Budapešti 1965 se v československých i česko-slovenských dějinách 

naposledy medailově umístila výprava žen. Po stříbru z roku 1957 dosáhla děvčata 

tentokrát na bronzovou medaili. Cenné kovy si pod vedením trenéra Rovného odvezly: 

Baštová, Bendeová, Salingerová, Mačurová, Crvakolá, Vavrovičová, Podzimková, 

Šteffková, Pražanová a Pisarčíková – Mezúrová58.  Mezúrová, Štefková a Bendeová 

patřily domácky do Slávia UK Bratislava a podílely se mj. na zisku bronzu čs. 

reprezentace žen na ME 1967 v Turecku.

                                               
55 Klonfar (1961). V Bratislavě jsou nejlepší akademici. Košíková a odbíjená, roč. XI., č.7, str. 18.
562. místo ČSR na OH v Tokiu 1964 viz Obrázek č.4.,  3. místo ČSR na OH v Mexico City 1968: trenéři

Matiášek, Kaplan, hráči Golián, Musil, Schenk, Kop, Sokol, Svoboda, Smolka, Petlák, 

Koudelka, Zajíček, Procházka, Groessel. 
57 Kozák (1965) 6. místo nepřekvapilo. Košíková a odbíjená, roč. XV, č. 10, str. 15-16.
58 Rovný, (1965) Akademičky boli tretie. Košíková a odbíjená, roč. XV, č. 11, str. 5.
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Obrázek č. 4: Československá výprava na OH v Tokiu 1964 (2. místo). Stojící zleva: 

Musil, Čuda, Šorm, Perušič, Toman, Golian a Paulus, v podřepu zleva Kop, Schenk, 

trenér Josef Brož, Humhal a Šmídl (na snímku chybí Labuda).

Ústup akademického volejbalu v závěru 60.let zaznamenala i československá 

republiková soutěž. Slávia VŠ Praha procházela generační obměnou a muži obsadili 

po dlouholetém triumfování „až“ vydřené 3. místo. V kategorii žen Slávia VŠ Praha 

dokonce v roce 1966 sestoupila z nejvyšší ligy.

Z hlediska akademických účastníků v nejvyšší čs. lize jsou zajímavé roky 1968-

1969, kdy se epizodně na nejvyšší úrovni představilo hned několik akademických 

družstev. Stálý účastník pražská Slávia (muži) se pohyboval v druhé polovině tabulky.

K Praze a Bratislavě postoupili v roce 1969 do nejvyšší soutěže po opakovaně 

nepodařených kvalifikacích konečně muži Slávia VŠ Olomouc. 

Netradiční účastníky zaznamenala i ženská složka. V roce 1968 postoupila 

do 1. ligy Slávie Technika Brno a o rok později překvapila 6. místem doposud 

nevýrazná Slávia Plzeň VŠ. Ve stejném roce se v tabulce nejvyšší ligy na 12. pozici 

objevila TJ Univerzita Brno. Brněnská univerzita na sebe mezi elitou upozornila 

výrazně až o zhruba 25 let později. Nástupnický oddíl VSK Univerzita Brno patří 

od roku 1998 k tradičním účastníkem druhé nejvyšší soutěže a jako jeden z mála 

akademických oddílů se skládá skutečně ze studentek své univerzity.
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Pro dnešní dobu více než aktuální otázku si tehdy položil Z. Žemlička59: 

„Proč tak málo družstev VŠ hraje v nejvyšších soutěžích, když na nich studuje řada 

vynikajících volejbalistů?“ Odpověď shrnuje některé problémy, které trápí 

vysokoškolský sport dodnes: VŠ volejbal má špatné materiální podmínky a nemá 

dostatek možností pro trénink v zimních měsících. Na zájezdy je hráčům přidělováno 

malé stravné a celková administrativa a organizace z vedoucích institucí vázne. Autor 

navrhoval zavést povinnost pro studenty startovat za své oddíly Slávie VŠ. Jedině tak 

se podle něj mohla vrátit ČSR mezi evropskou volejbalovou špičku vysokoškolské 

odbíjené, kam patří.

Světlou výjimkou se stal v této době studentský tým Matematicko fyzikální 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK). Pro ročník 1972/1973 postoupil 

do nejvyšší soutěže. Obsadil desátou pozici a vrátil se do nižší ligy, ale o dva roky 

později znovu na jednu sezónu mezi elitu postoupil a potvrdil tak své kvality v českém 

výkonnostním volejbalu. Oddíl Slávie MFF UK založil v roce 1962 československý 

reprezentant Zdeněk Malý. Během deseti let prošlo družstvo všemi úrovněmi od 4. třídy 

Přeboru Prahy až po extraligu.60

6.4  70. a 80.léta

Osud československého vysokoškolského volejbalu naznačil Bartošek61

ve shrnutí Čs. univerziády 1973 v Banské Bystrici: „Odbíjená jako jeden z hlavních 

vysokoškolských sportů zaznamenala pokles výkonnosti družstev ČSR, zvláště u žen. 

Dalším záporem byla neúčast některých předních hráčů českých družstev.“ Převahu 

prokázala družstva slovenských VŠ.

Muži Komenského Univerzita v Bratislavě se několikrát sympaticky umístili 

v republikové mistrovské soutěži, ale kvalit klubových žen mužský kolektiv nedosáhl.  

„Zpočátku jsme měli v lize jediného zástupce – muže Slávie UK. Potom se přidaly ženy 

                                               
59 Žemlička  (1966). Poznámka k VŠ odbíjené. Košíková a odbíjená, roč. XVI., č.7, str. 9.
60 Vrbenský (2010). www.cvf.cz Ohlédnutí za Zdeňkem Malým. Retrieved 15.4.2012 from the World 

Wide Web http://www.cvf.cz/?clanek=6118 

61 Bartošek et al. c.d (23)., str.114.
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téže jednoty. Největším úspěchem vysokoškoláků bylo 2. místo v lize. Ženy se dlouho 

nemohly odpoutat od konce tabulky, až zásluhou trenéra prof. Rovného a později jeho 

nástupce Vlado Hančíka se jim podařilo získat pět titulů v řadě.“62

Historicky posledních úspěchů dosáhla československá (později česká nebo 

slovenská) akademická výprava na  LSU v Bulharsku 1977. Muži pod vedením Petra 

Kopa podlehli až ve strhujícím finále pořádajícímu týmu 1:3. Domácím Bulharkám 

podlehly i naše ženy v zápase o 3.místo:

„Sofie je Waterloo volejbalu, zaznělo mimo jiné v emotivních diskusích (…). 

Právě totiž skončil nešťastný duel našich vysokoškolaček s Bulharkami, v němž jsme 

nevídaným způsobem přišli o bronzové medaile.“ Družstvo pod vedením A. Kyndra 

vedlo v  rozhodujícím setu už 14:9! Není divu, že hráčky M. Bláhová, D. Košková nebo 

M. Moulisová aj. poslední utkání na turnaji oplakaly.63

Po roce 1977 se československá (česká a slovenská) akademická reprezentace 

volejbalu přestala LSU pravidelně účastnit.

„V první polovině 80. let patřily pražské celky RH a VŠ mezi elitu mužské 

celostátní ligy a jejich vzájemné duely měly vedle vysoké sportovní úrovně i prestižní 

náboj“. Ve sportovní hale vysokoškoláků na Folimance nastupoval za domácí mj. 

dlouhodobý reprezentant Pavel Barborka, Hora nebo Krejčí. K oporám Rudé hvězdy 

(RH) patřil Jan Vojík, bývalý dlouhodobý předseda ČVS Antonín Lébl nebo Daniel 

Dvořák.64

Rudá Hvězda Praha (RH, nyní Olymp Praha) byla také nejsilnějším českým 

ženským celkem. V domácí soutěži zdobila ligu utkání se slovenskými 

vysokoškolačkami.  Hráčky nejlepších domácích celků RH Praha a UK Bratislava 

                                               
62 Lohnický  (1978). Park kultury nikoli však oddechu. Stadion, roč. 27, č.1, str. 30-31.
63 Kozohorský., Pekárek (1977). Vzpomínky na Gaudeamus. Stadion, roč. 25, č. 38, str. 22-25.
64 Věrtelář (2011). www.cvf.cz 50 let Pavla Barborky. Retrieved 21.9.2011 from the World Wide Web 

http://www.cvf.cz/?clanek=8626
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tvořily základ reprezentačního družstva nejen pro kvalifikaci a hlavní turnaj mistrovství 

Evropy v Bulharsku 1981.65

Český akademický zástupce v ženské kategorii Slávia VŠ Praha sestoupil 

z nejvyšší soutěže po sezóně 1985/86. Olomoucký SK zůstal v nejvyšší lize – extralize -

osamocen do roku 1996, kdy do extraligy postoupila Technická Univerzita Liberec.

6.5  Po roce 1989

6.5.1  Česká republika

„Po roce 1989 došlo k poklesu výkonnostní úrovně, chyběly nejen 

vysokoškolské osobnosti v podobě státních reprezentantů, ale i finanční podpora.“66

V roce 1996 opustil nejvyšší tuzemskou soutěž mužů Univerzitní sportovní klub  

Praha (USK Praha - nový název dříve fenomenálních Slávia VŠ Praha). Neúspěšná 

baráž s Vítkovicemi ukončila dlouhou kapitolu jednoho z nejúspěšnějších 

československých oddílů volejbalu.

K poklesu výkonnostní úrovně došlo ale v celém českém volejbalu z důvodu 

odchodu některých kvalitních hráčů do zahraničí. Bohužel podobný trend stíhá českou 

extraligu i o více jak dvacet let později. 

Z větší části amatérské pojetí české extraligy neudrží vysoce kvalitní hráče 

a zejména hráčky. Během svých vysokoškolských studií dostávají výrazné osobnosti 

nabídky ze zahraničí, které jsou z finančního i volejbalového hlediska bezkonkurenční. 

Někteří perspektivní sportovci odcházejí před nástupem na univerzitu a zahraniční 

angažmá pojmou jako jazykový kurz. Jiní přeruší své studium a stráví rok na americké 

nebo jiné univerzitě, kde současně hrají volejbal ve výrazně lepším zázemí než 

v některých (většině) českých oddílech.

Dlouhodobě kvalitní zázemí, dostatek finančních prostředků a úspěšnou 

volejbalovou kariéru nabízí ženám Sportovní klub UP Olomouc. Všechny hráčky jsou 

studentkami Univerzity Palackého, mají podepsané hráčské kontrakty na dobu studia 

                                               
65 Vít et al. c.d. (56)
66 Hrab. c.d. (32), str.25.
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a za svůj výkon jsou odměňovány. Několikaletá intenzivní práce s mladými hráčkami 

slavila od roku 1993 čtyři tituly v řadě a po obměně generací patří znovu v posledních 

několika letech k nejlepší české čtyřce. 

Ukázce vysokoškolského volejbalu v pravém slova smyslu sekundovala v letech 

1996 – 2011 Technická univerzita v Liberci. 

Volejbalový klub TU Liberec (VK TU) vznikl v roce 1995 až po postupu 

do nejvyšší ženské volejbalové soutěže. Do té doby hrály ženy pod hlavičkou 

Vysokoškolského sportovního klubu Slávia Vysoké školy strojní a textilní (později 

Technické univerzity). Svou sílu měl VK TU na přelomu století, kdy patřil ke středu 

tabulky a v letech 2000, 2001 a 2003 získal titul Akademického mistra republiky. 

Největšího úspěchu dosáhla „Technička“ v ročníku 2001/2002, kdy skončila po těžké 

semifinálové sérii s PVK Olymp Praha na 4.místě. Pod taktovkou Stanislava Václavíka 

hrály Tomášková, Májová, Bublová, Vychytilová, Rajnochová, Růžková, Přikrylová, 

Kučerová, Bízová a Křižková. Monika Kučerová o rok později zamířila do Olomouce, 

aby se přes angažmá v Rakousku a Itálii v roce 2009 vrátila do v české soutěži 

neporazitelného Prostějova. Vedle Kučerové vychoval Liberec pro špičkový světový 

volejbal a českou reprezentaci hráčky ještě zvučnějších jmen: M. Ritschelovou, 

L. Václavíkovou a H. Havelkovou.

Před sezónou 2004/2005 měl Liberec jediný cíl: vyhnout se bojům o udržení 

a postoupit do vyřazovací části o titul mistra republiky. Po šesti letech skončil 

u družstva trenér Václavík, kterého nahradil Ivan Jakubíček. Největší slabinou byl úzký 

kádr a odchod opor.67 Nelichotivý cíl „nespadnout z extraligy“ se pak bohužel 

objevoval opakovaně před všemi dalšími ročníky. TU měla úzký kádr složený 

z mladých nezkušených studentek a nedařilo se najít ani adekvátní náhradu za trenéra 

Václavíka. VK TU Liberec nakonec po soutěži 2010/2011 skončil údajně z důvodu 

finančních problémů, ale zkázu družstva bych viděla v dlouhodobé neschopnosti 

stabilizovat kádr a přivést do něj několik opor. 

Univerzitní volejbal mužů se po dlouhé době vrátil  mezi elitu pro extraligu 

2001/2002. Po několika letech, kdy se družstva dostala do nejvyšší soutěže odkupem 

                                               
67 Hráčky Liberce chtějí do play-off. (2.10.2004) Idnes.cz. Retrived on 7.4.2012 from the World Wide 

Web http://sport.idnes.cz/hracky-liberce-chteji-do-play-off-dos-

/volejbal.aspx?c=A041002_104231_vol_zeny_rav
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licence, změnou počtu družstev v jednotlivých ligách nebo jinou řekněme 

administrativní cestou si  Matematicko fyzikální fakulta (MFF) Praha postup 

vybojovala v baráži s nejhorším extraligovým celkem po ročníku 2000/2001. K postupu 

dovedl družstvo trenér Ladislav Bičík, který byl kdysi jako hráč u historického 

premiérového postupu MFF do nejvyšší soutěže na začátku 70. let.

MFF z určitého úhlu pohledu nehrála v nejvyšší soutěži důstojnou roli. Za ligový 

rok zvítězila jen třikrát. Původně prvoligová soupiska nedoznala mnoha změn, pojetí 

zůstalo amatérské. Hráči ale sbírali zkušenosti a působili i v dalším ročníku. V druhém 

roce mezi elitou ale nezvítězili v žádném z utkání a na jaře 2003 po barážovém souboji 

s Opavou sestoupila MFF zpět do 1.ligy. Stabilizovaný tým patří v druhé nejvyšší 

soutěži dlouhodobě do horní části tabulky. 

Trvalejší návrat částečně akademického mužského volejbalu mezi elitu zahájila 

TJ ČZU Praha (Česká zemědělská univerzita) v roce 2007. Z 1.ligy byl v sezóně 

2006/2007 vyloučen SC ZŠ Lužiny (nastupující pod sponzorským názvem volleyball.cz 

Praha) pro opakovaný start hráče/cizince ve farmářském družstvu. Zkrachovalý tým 

Lužin převedl své kvalitní hráče do ČZU a vznikla tak iniciativa vrátit do hlavního 

města nejvyšší soutěž mužského volejbalu. Slepený tým dovedl k postupu trenér Pavel 

Řeřábek, bývalý hráč legendárních pražských klubů Vysoké školy a Rudá hvězda.68

Pod extraligovou hlavičku volleyball.cz ČZU Praha „A“ přešel zbytek hráčů 

z Lužin a  několik mladých hráčů ČZU, kteří byli doplnění novými posilami. Řeřábkovo 

původní družstvo dál hrálo 1. ligu jako „B“, aby po sezóně 2009/2010 znovu mělo 

právo postoupit do vyšší soutěže. Převodem postupových práv ovšem tehdy zachránili 

své „A“, které mělo z nejvyšší soutěže sestoupit, a ke své spokojenosti dál pokračovali 

v 1. lize.     

                                               
68 Beránek (30.3.2007). Do Prahy se vrací extraliga volejbalistů. Idnes.cz. Retrieved 16.4.2012 from the 

World Wide Web sport.idnes.cz/do-prahy-se-vraci-extraliga-volejbalistu-fpi-

/volejbal.aspx?c=A0700330_131350_vol_muzi_ber 
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6.5.2  Mezinárodní kontext

Ženský vysokoškolský volejbal sbíral úspěchy na domácí scéně (SK UP 

Olomouc, potažmo KP Brno), ale ve světovém měřítku neobstál. Od smolné 

“bramborové“ medaile v roce 1977 akademický výběr žen na letních univerziádách 

startoval sporadicky. V roce 1991 v Sheffieldu (9. místo), na Mallorce v roce 1999 

(12.místo) a v roce 2005 v Izmiru (Turecko). 

Do Turecka odjížděla slibná sestava s několika bývalými juniorskými 

reprezentantkami. Českou republiku reprezentovaly: E. Michnová, P. Chalcarzová, 

Hanusová, J. Jamborová, M. Franková, A. Kallistová, M. Fraňková, P. Novotná, 

L. Jonášová, V. Vlásková, T. Fiedlerová a K. Chroustovská.

Výsledné 15. místo zhodnotil trenér Luboš Bednář69: „ Úroveň turnaje byla vyšší 

než letošní Mistrovství světa juniorek. A nejlepších osm týmů mělo vyšší kvalitu než 

družstva na devátém až dvanáctém místě na posledním Mistrovství Evropy žen v roce 

2003.“

Situaci před LSU 2007 v Bangkoku (Thajsko) hodnotil trenér mužské složky 

L.Vašina70: „Snad dvacet let jsme se univerziády ve volejbale neúčastnili.“

Je to nadsazené tvrzení, ale reflektuje postavení a zájem o vysokoškolský volejbal u nás. 

Československá výprava mužů se účastnila ještě v roce 1981 (10. místo), 

a pak už jen po desetileté pauze v roce 1991 (13. místo). Účast v anglickém Sheffieldu 

v roce 1991 patrně nebyla na veřejnosti vůbec prezentována. 

O účast mužů na akademickém turnaji v roce 2007 a LSU se výrazně zasloužil 

prof. Aleš Hrab – předseda sportovní komise volejbalu ČAUS. Do této dobrovolné 

funkce nastoupil v roce 2005 a jako hlavní cíl si vytyčil účast mužského akademického 

výběru na dalším volejbalovém turnaji LSU. Podnětem pro organizování bylo povědomí 

o dobré výkonnosti českých vysokoškoláků ve volejbalu. Členy extraligových družstev 

bylo v té době 28 studentů vysokých škol. Prof. Hrab přesvědčil vedení ČAUS o dobré 

výkonnostní úrovni budoucí reprezentace a věc vykomunikoval na Českém 
                                               
69 Černý (2005). Univerziáda: „O našem osudu rozhodl hned první zápas s Kanadou,“ říká Luboš Bednář.

Zpravodaj ČVS,  roč.XIV , č.10, str.12-13.

70 Ryšavý (2009). Lubomír Vašina povede české volejbalisty. (Electronic Version). Orlický deník.

Retrived 6.2.2012 from the World Wide Web http://orlicky.denik.cz/ostatni_region/lubomir-

vasina-povede-ceske-volejbalisty-20090625.html
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volejbalovém svazu i s jednotlivými extraligovými družstvy. V úspěšném závěru byla 

schválena nominace dvanácti hráčů71, realizační tým a tři krátká soustředění pro sehrání 

a stmelení týmu.

V týmu do Bangkoku měl trenér čtyři reprezentanty z národní reprezentace, 

ale bohužel los silné skupiny, sytém turnaje i aktuální herní zaváhání znamenalo 

10. příčku. I přes fakt, že naši právě ve skupině zdolali pozdější vítěze, Turky.  Konečné 

umístění sice nebylo medailové, ale předvedené výkony dávaly určitou záruku pro účast 

na další LSU.

Po dvaatřiceti letech přišel úspěch českého mužského vysokoškolského 

volejbalu  v roce 2009 na 26. LSU v Bělehradu v podobě 4. místa.  Osu bělehradského 

týmu tvořili hráči z výběru pro Bangkok: Mach, Böhm, Václavík a Rybníček. Všichni 

nominovaní hráli českou extraligu mužů. Zajímavý je přehled (Tabulka č.2), který 

ukazuje na jaké úrovni tito akademičtí reprezentanti aktuálně působí nejen v českém 

volejbalu.

Pod vedením tradičního trenéra tuzemského akademického výběru L. Vašiny 

v Bělehradu 2009 reprezentovali Zd. Haník ml. (UP Olomouc), F. Habr (ČVUT Praha), 

Vl. Sobotka (ČVUT Praha), R. Mach (JU Č. Budějovice), M. Čechmánek (UTB Zlín), 

M. Šrámek (UK Praha), K. Linz (VŠB-TU Ostrava), T. Fila (Univerzita Ostrava), 

M. Böhm (MU Brno), J. Krba (UTB Zlín), J. Rybníček (UK Praha) 

a libero J. Václavík (MU Brno). 

                                               
71 Rosenbaum, Kadlc, Cerha, Kotrch, Smrčka, Mach, Böhm, Bouda, Salon, Rybníček, D. Konečný,

Václavík, trenér Vašina, asistent trenéra Hrab, fyzioterpaeut Slavík.
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Tabulka č.2: Přehled ak. reprezentantů 2009 a jejich angažmá pro sezónu 2011/2012

Hráč Soutěž Tým

Zd. Haník ml. Extraliga ČR VK Ostrava

F. Habr Extraliga ČR Jihostroj České Budějovice

VL. Sobotka Extraliga ČR VK Ostrava

R. Mach Extraliga ČR Jihostroj České Budějovice

M. Čechmánek Extraliga ČR VSC Fatra Zlín

M. Šrámek Extraliga ČR ČZU Praha A

K. Linz Pro A Nantes (FRA)

T. Fila Extraliga ČR Jihostroj České Budějovice

M. Böhm Extraliga ČR VO Příbram

J. Krba Extraliga ČR VSC Fatra Zlín

J. Rybníček Pro B Martigue (FRA)

J. Václavík Extraliga ČR VK Ostrava

V podobném složení opět s trenérem Vašinou přivezl český mužský 

vysokoškolský výběr z poslední světové univerziády v čínském Shenzenu (2011) sedmé 

místo. Za ČR nastoupili: J. Rybníček, Vl. Sobotka, M. Čechmánek, T. Jambor, 

J. Václavík, J. Krba, M. Moník, J. Kuliha, D. Fořt a M. Böhm. Po postupu ze skupiny 

bez porážky bohužel náš tým podlehl ve čtvrtfinále silné Ukrajině 2:3. Ukrajina 

nakonec získala stříbrné medaile za Ruskem, před třetí Brazílií.

Medailisté LSU v Shenzenu i zkušenosti trenérů českého vysokoškolského 

výběru potvrzují vynikající úroveň akademického volejbalu po celém světě. 

Akademické družstvo plné extraligových hráčů ovšem nevznikne náhodou. 

Metodu nominace pro turnaj volejbalu mužů na světové univerziádě osvětlil trenér 

Lubomír Vašina72. Už v první fázi papírového výběru hráčů do nominace se vybírá 

cca 60 jmen výhradně z nejvyšší soutěže extraligy a hráčů ze zahraničí, kteří např. 

                                               
72 Vašina (2012) Elektronická komunikace z 29.2.2012.
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dálkově studují v České republice (Rybníček, Jambor, Konečný). Účast na LSU je 

možná pouze na základě potvrzení studia rektorátem dané univerzity s omezením věku 

do 28 let. Prvotní výběr jmen se zúží na zhruba dvacet nejlepších (k dispozici zkušenost 

s hráči v soutěži, videozáznamy) samozřejmě s přihlédnutím k hráčským specializacím 

a celkové vyváženosti týmu. Po úvodních soustředěních vyplyne šestnáct účastníků 

a v konečné přípravě se pracuje se čtrnácti hráči. Konečná nominace se sděluje 

po posledním soustředění před samotnou akcí.

6.6  Sezóna 2011/2012

Pro sezónu 2011/2012 bylo do nejvyšší domácí volejbalové soutěži přihlášeno 

jedno vysokoškolské družstvo mužů (ČZU Praha) a jedno žen (SK UP Olomouc). 

Musíme ale zmínit, že v obou soutěžích nastupují tradičně družstva, která sice 

nereprezentují pod hlavičkou univerzit, ale jsou tvořena z větší části právě 

vysokoškolskými studenty:

SK Volejbal Ústí nad Labem a Volejbal Brno několik posledních let bojují 

s finančními prostředky a bez základny amatérských hráčů z řad studentů VŠ by byla 

jejich existence na volejbalové „mapě“ ohrožena. 

V ženách zejména na nedostatek financí doplatilo akademické extraligové 

družstvo TU Liberec, které pro sezónu 2011/2012 nejvyšší soutěž prodalo. V extralize 

žen tedy vedle Olomouce bojuje ještě z větší části ze studentek poskládaný PVK Olymp 

Praha a z menší části Volleyball club Slavia Praha. Olymp doplňuje ženský tým 

z kvalitní práce s vlastní mládeží a spolupráce s Gymnáziem Přípotoční. Slavia 

v příchodech nových posil těží právě z faktu, že Praha je univerzitní město. 

V posledních ročnících se v dresu Slavie objevují bývalé hráčky z Liberce, kde nejvyšší 

soutěž upadala a před aktuálně končící sezónou skončila.

Z přítomnosti univerzity ve městě vedle výše zmíněných profitují severočeská  

VK Dukla Liberec (Technická univerzita v Liberci, Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem) a hanácké  ženské týmy (TJ Sokol Šternberk, Přerovský 

volejbalový klub) lákající na studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. 
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„Muži ČZU Praha „A“ postoupili do  extraligy pro sezónu 2007/2008 a vrátili 

tak po několika letech do hlavního města nejvyšší soutěž mužů. Souhrou práce 

funkcionářů zůstal tým, který postup vybojoval v podobném složení v 1.lize jako „B“ 

tým. Pro vyšší ligu sestavili trenéři družstvo z odchovanců a nových posil. Během všech 

sezón okupovali spodní část tabulky, ale  přínos a činnost volejbalu na ČZU spočívá 

v promyšlené práci s mládeží.“73 (více kapitola č. 7.1)

V 1. lize, druhé nejvyšší soutěži, hrají v mužích volleyball.cz ČZU „B“, VŠSK 

MFF Praha a USK Slavia Plzeň. V plzeňském univerzitním sportovním klubu (USK) 

(zal. 1964) je volejbal dlouhodobě nejúspěšnějším sportem. Z prvoligového družstva 

pochází řada dřívějších československých reprezentantů (P. Barborka, J. Vojík) nebo 

hráčů, kteří dnes slaví úspěchy ve vrcholovém volejbalu (O. Kust, R.Motys).

  V ženské 1.lize nastupovali VŠSK Slavie PF České Budějovice 

a VSK Univerzita Brno. V druhé lize má svá družstva v obou kategoriích VSK VŠB-

TU Ostrava a navíc v ženách dlouholetý úspěšný účastník VŠTJ Stavební fakulta 

Praha. Aniž bychom chtěli snížit úroveň výkonnosti ženských akademických družstev 

v české 1. lize, musíme se držet faktů. Po skončení soutěžního ročníku 2011/2012 oddíl 

VSK Univerzita Brno 1.ligu neudržel a sestoupil do nižší soutěže. Ženy VŠSK Slavie 

PF České Budějovice obhájily další účinkování v druhé nejvyšší soutěži v baráži 

s nejlepšími celky 2.ligy.

                                               
73 http://www.volleyteam.cz/klub/zakladni-informace.html
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7 Z HISTORIE NĚKTERÝCH KLUBŮ

7.1 Česká zemědělská univerzita v Praze 

(dříve VŠZ – Vysoká škola zemědělská)

TJ Slávia VŠZ Praha byla založena v roce 1963. Většího záběru činnosti dospěla 

jednota v závěru 60. let, kdy se všechny budovy včetně ubytovacích kolejí přestěhovaly 

do areálu na Suchdole v Praze 6. Během několika let zde vyrostla řada nových 

sportovišť. 

Díky kvalitnímu zázemí a nadšení pracovníků katedry tělesné výchovy (KTV) 

byly dokonce v 70. a 80. letech na VŠZ povinné hodiny tělesné výchovy během celého 

studia. Hlavním předmětem tohoto bloku kurikula bylo plavání. Studenti podstupovali 

pravidelné plavecké testy a snahou školy bylo naučit plavat všechny své studenty.74

Statut univerzity získal ústav v 90. letech, od roku 1995 se přejmenoval 

i sportovní klub na TJ ČZU Praha. S příchodem vedoucího KTV PaedDr. Vavrly v roce 

2001 se stala ČZU vysokou školou s jednou z největších nabídek sportovního vyžití 

v republice.

Oddíl volejbalu na ČZU má dlouhodobou tradici. V letech 1972-1973 hrálo 

družstvo žen II. ligu pod vedením V. Koblihy. V novějších dějinách slýcháme zejména 

o volejbalu mužů ČZU. Ženy „A“ působí ve čtvrté nejvyšší soutěži - Mistrovství Prahy 

žen, kde se drží v horní polovině tabulky. Zde nelze opomenout zmínit, že dlouholetou 

členkou sboru  KTV na Vysoké škole zemědělské později České zemědělské univerzitě 

byla československá reprezentantka ve volejbalu Anna Bémová-Mifková (nar. 1943). 

A. Mifková začala s volejbalem ve Slávie VŠ Plzeň v 1. národní lize, ale později sbírala 

úspěchy v nejvyšší soutěži v dresu Tatranu Střešovice, na mezinárodní scéně získal mj. 

stříbro na ME 1971.

Muži pod hlavičkou univerzity nastupují od roku 2004 v 1. lize. Univerzita 

tehdy převzala pod svá křídla oddíl Technika Praha., který postoupil do 1.ligy v roce 

1999. Zajímavá je historie Techniky:

                                               
74 Bělohlávek et al. c.d. (28)
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„Oddíl volejbalu mužů VŠTJ Technika Praha vznikl založením tělovýchovné jednoty 

stejného názvu v roce 1963. Základem se stalo družstvo Slavie VŠ "C", které bylo 

účastníkem soutěží pražského volejbalového svazu. V družstvu působili studenti 

a učitelé fakult ČVUT, mezi jinými například i bývalý čs. reprezentant Ing. Miroslav 

Kemel, Ing. Miloš Petr a někteří bývalí hráči VŠ Praha. V roce 1971, kdy se podařilo 

jednotě vytvořit pro volejbal dobré materiální i funkcionářské zázemí, byl sestaven kádr 

družstva "B", které se přihlásilo do soutěže a bez jediné porážky během tří let 

postoupilo až do 2. ligy.“ 75

Od roku 2007 tedy nastupuje ČZU „A“ tým v nejvyšší soutěži a „B“ tým 

v 1.lize. Většina hráčů obou družstev sice nestuduje na České zemědělské univerzitě, 

ale oporou „B“ družstva je několik let vyučující KTV ČZU Mgr. Michal Novák. 

Extraligové družstvo se dlouho potácelo na sestupových příčkách nejvyšší 

soutěže, ale pro ročník 2011/2012 se stalo překvapením soutěže. O stoupajícím formě 

a zlepšujícím se výkonu dospívajících odchovanců přesvědčili muži ČZU „A“ 

na úvodním turnaji sezóny v Dřevěnici, kde se probojovali do finále a potrápili v něm 

soupeře složeného převážně z reprezentantů a hráčů zahraničních soutěží včetně italské 

A1. ČZU začala v letošní sezóně sklízet plody dlouhodobé práce s mládeží v projektu 

volleyball.cz.

„Projekt volleyball.cz ČZU Praha (...) vznikl v roce 2004 a navazuje na práci 

s mládeží v USK Praha a v Odolene Vodě. Snahou je nejen zvýšit popularitu volejbalu 

u veřejnosti a u mládeže, ale také prostřednictvím tohoto kolektivního sportu 

vychovávat mládež k budování hodnotového systému, tolerance a spolupráce.“76

Pod projekt spadají a navzájem spolupracují družstva žáků a dorostu FZŠ Brdičkova, 

Lužin, muži Rakovníka, SK Prosek a Kladna.

Více než paradoxní je fakt, že v roce 2010 získalo titul akademického mistra 

České republiky ve volejbale družstvo mužů Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). 

Všichni hráči kromě dvou (Vachoušek, Kohlmann) jsou ovšem odchovanci projektu 

volleyball.cz. Reprezentaci VŠE tvořili studenti Petr Boula (FPH), Miloslav Marel 

(FIS), Jan Sedlář (FMV), Daniel Kohlmann (FMV), Radek Svoboda (NF), Stanislav 

                                               
75 www.volejbal.czu.cz

76 http://www.volleyteam.cz/klub/zakladni-informace.html
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Vachoušek (FPH), Jan Břicháček (NF) a Petr Minařík (FFÚ). Družstvo volejbalistů 

si vítězstvím zajistilo účast na Mistrovství Evropy univerzit, které se uskutečnilo 

v červenci 2011 v Srbsku.77

Boula dlouhodobě působil s Novákem v prvoligovém družstvu ČZU. 

Marel, Sedlář, Svoboda a Břicháček působili nebo působí v extraligovém mužstvu 

ČZU. Vachoušek přibyl na soupisku ČZU pro nejvyšší soutěž  pro sezónu 2011/2012.

Obrázek č.5:  Družstvo volleyball.cz ČZU Praha „A“ pro Extraliga ČR muži 2011/2012

Česká zemědělská univerzita pod akademickou hlavičkou statečně bojuje 

ve dvou nejvyšších volejbalových soutěžích republiky, ale na soupiskách nejsou její 

studenti. Vysokoškoláci v řadách hráčů reprezentují velmi úspěšně ČZU, ale studují 

na jiných českých univerzitách. 

                                               
77 Boštička (2010). Studenti VŠE vybojovali titul Akademický mistr České republiky ve volejbale pro rok 

2010. Zpravodaj VŠE. Retrieved 12.2.2012 from the World Wide Web http://www.vse.cz/zpravodaj/432
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7.2  Sportovní klub Univerzity Palackého v Olomouci

TJ Sokol Palackého jako předchůdce vysokoškolského sportovního klubu byl 

založen v roce 1928. Po zřízení katedry tělesné výchovy při Univerzitě Palackého 

(1952) byl klub přejmenován na VŠTJ  Univerzita Olomouc. 

Oddíl odbíjené Slávia při tělovýchovné jednotě vznikl v polovině 50.let 

sloučením mužského oddílu TOS Olomouc a ženské Lokomotivy Olomouc Vznik 

oddílu a první roky činnosti jsou spojeny se jmény pana M. Hronka a Jaroslava Matěje. 

Ženská složka se v roce 1965 probojovala do extraligy, muži v nejvyšších soutěžích 

působili po celou historii i současnost jen epizodně.78

V dalších letech vzniklo při Palackého univerzitě několik družstev mládeže, 

družstva dospělých mají své místo v 1. lize. S výstavbou nové sportovní haly na začátku  

70. let se základna volejbalistů rozrostla, přibyl také tým učitelů a zaměstnanců 

Univerzity Palackého. Nová sportovní hala se stala tradičním pořadatelem velkých 

turnajů nejen okresního charakteru a poskytla prostor pro výuku KTV UP. 

Z mládežnického oddílu Olomouce pocházejí několikanásobní reprezentanti 

Milan Černoušek nebo Miroslav Přikryl ml.

Současný název Sportovní klub Univerzity Palackého (SK UP) se ustálil v roce 

1992. Od roku 1993 získalo družstvo žen čtyři mistrovské tituly v řadě a ani v dalších 

letech nechybělo v bojích o horní příčky republikové soutěže.  

Družstvo mužů se probojovalo do nejvyšší soutěže celkem čtyřikrát. Naposledy 

v roce 1995, kdy startovalo pod hlavičkou UP Mora Olomouc. „Po úspěšné sezóně 

se v dalším roce nepodařilo soutěž udržet. V současnosti patří družstvo mužů SK UP 

Olomouc k předním celkům Národní ligy.“79 Aktuálně vzhledem k stále menší základně 

hráčů hraje družstvo nejlépe 2. ligu, třetí nejvyšší soutěž.

Dlouhodobé vedení družstva žen patří trenérské dvojici Jiří Teplý a Pavel Háp. 

Mgr. Pavel Háp působí v současnosti na Katedře sportů Fakulty tělesné kultury 

UP vedle pozice vyučujícího ve funkci zástupce vedoucího katedry. V posledních 

                                               
78Dvacet let TJ Slavia Univerzita Olomouc. (1976) Olomouc: Univerzita Palackého.

79http://skup-volejbalmuzi.cz/
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sezónách došlo družstvo studentek minimálně do semifinále, ale na zlatou medaili se 

zatím nepodařilo dosáhnout. V posledních letech probíhá úzká spolupráce mezi 

SK UP a TJ Sokol Šternberk. Děvčata širšího kádru hrála pod hlavičkou Sokola druhou 

nejvyšší soutěž a pro sezónu 2009/2010 vydřela postup do extraligy. 

Jejich účinkování tehdy zhodnotil Olomoucký Večerník80: „Po stříbru v roce 

2008, bronzu v loňském ročníku vybojovaly volejbalistky UP Olomouc v letošním 

ročníku volejbalové extraligy páté místo. Vedení ani trenér Jiří Teplý to nepovažují 

za neúspěch. Povedl se totiž projekt dvou propojených klubů Olomouce a Šternberka, 

který skončil nakonec sedmý.“

V nejvyšší soutěži žen má tedy SK UP svým způsobem dvě družstva. Dlouhá 

soupiska obsahuje několik let stejná jména zejména studentek Univerzity Palackého 

různých fakult doplněné o zkušenější hráčky. Některé hráčky „pendlují“ mezi SK UP, 

který bojuje o medaile a Sokolem Šternberk, který hraje o play - off. Družstvo Sokola je 

využíváno hlavně pro nasbírání zkušeností mladých hráček, kterým pomáhají 

odchovankyně SK UP.

Konkrétně v první šternberské extraligové sezóně dokonce trenér před koncem 

základní části soutěže povyměňoval hráčky obou týmů, aby Šternberk v nejvyšší soutěži 

zachránil. Experiment dvou týmů se vydařil. Šternberk postoupil z první ligy 

do extraligy a udržel se tam.  „Věříme, že nebude mít starost o záchranu a naopak 

hráčky otrkané ze Šternberka půjdou nahoru a budou dobrou zálohou pro UP. Takže cíl 

je, aby Šternberk nehrál o záchranu a Olomouc aby hrála o medaile.“81

O síle ženské základny jasně hovoří fakt, že družstvo Univerzity Palackého 

složené zejména z hráček SK UP a Šternberka82 bez ztráty setu získalo celkové vítězství

na Českých akademických hrách 2011. „Obhajoba loňského prvenství byla zcela 

jednoznačná (...). Pochválit musím za předvedený výkon, bojovnost i nasazení celý tým. 

                                               
80 Heloňa (2010). Trenér volejbalistek Jiří Teplý: „Spolupráci se Šternberkem určitě doceníme.“

(Electronic Version). Olomoucký Večerník. Retrieved 7.4.2012 from the World Wide Web 

www2.vecernikol.cz/volejbal.html

81 Teplý in Heloňa  (2010) c.d (80)
82 Sestava: Gregorová., Janečková M., Oborná , Piňosová, Sajdová, Šenková, Hronová, Dřímalová,

Holásková, Povrazníková, Sochorcová.
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Vítězstvím děvčata přispěla k dobrému jménu a reprezentaci Univerzity Palackého 

v rámci celé akademické společnosti.“83

Produkty olomouckého volejbalu jsou např. dlouholeté opory české reprezentace 

a hráčky nejlepších zahraničních lig Milada Bergerová (za svobodna Spalová) nebo 

Jana Napolitano Šenková. 

7.3  VŠSK Slavia Pedagogická fakulta České Budějovice84

Vysokoškolský sportovní klub v jižních Čechách vznikl v roce 1953. Stěžejní 

pro další vývoj se ukázal rok 1962, kdy se rozdělil jednotný klub na Slávia 

Pedagogického institutu a Slávia VŠZ (s příslušností k Provozně ekonomické fakultě 

Vysoké školy zemědělské v Praze, která měla sídlo v Českých Budějovicích).

Pedagogický institut (později Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity) přebral 

za sportovní dění odpovědnost po finanční i organizační stránce. Zejména oddíl 

odbíjené se dostal do celorepublikového povědomí. Od roku 1990 vystupuje 

pod názvem VSK Slávie PF České Budějovice. 

Od konce 60. let hráli muži i ženy 2. ligu. Muži poměrně záhy sestoupili 

a dlouho se jim nedařilo se na vyšší úroveň vrátit. Od podzimu 1984 „A“ tým mužského 

volejbalu přešel z akademické půdy pod TJ Dynamo České Budějovice. Lepší hráči 

Dynama a rozpadající se TJ Škoda se stali na začátku 90.let prvními hráči tehdy 

vznikajícího VK Jihostroj České Budějovice, dnes jednoho z nejúspěšnějších českých 

mužských volejbalových oddílů.

Ženy Slávia PF se objevovaly v 2.lize s malou přestávkou až do roku 2008/2009. 

Po několika sezónách, které neskončily postupem, po tomto ročníku konečně zvládly 

kvalifikaci do 1.ligy, kde nastupují od podzimu 2009. Většina hráček jsou absolventky 

Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

                                               
83 Teplý na www.volejbalolomouc.cz
84 www.caus.cz , www.volejbalcb.cz
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7.4  Slávia Univerzita Komenského v Bratislavě85

Volejbal v rámci Slávie UK se hraje od roku 1953 a ženské družstvo patří 

dlouhodobě k nejúspěšnějším volejbalovým klubům na Slovensku. První 

československý titul získala Bratislava jako první slovenské družstvo v roce 1966 

pod vedením doc. M. Rovného. Od roku 1966 do rozpadu Československa získal oddíl 

devět titulů mistra republiky. V roce 1976 přidaly studentky Univerzity Komenského 

k titulu mistra ČSFR zisk Československého poháru a historické 1. místo v evropské 

soutěži Poháru vítězů pohárů.

V samostatné soutěži Slovenska získala Bratislavská univerzita třináct titulů. 

Kromě ní dokázala soutěž vyhrát jen Žilina, Senica a jednou konkurenční Doprastav 

Bratislava. Velkou zásluhu na úspěchu má trenérská dvojice Martin Hančík, Lubomír 

Petráš. Družstvo se pravidelně účastní evropských pohárových soutěží nebo Ligy 

mistrů. 

Další zajímavé ročníky v historii Slávia UK byly po roce 2000, kdy do extraligy 

žen z nižší soutěže postoupilo družstvo juniorek hrající jako „B“ tým UK. V roce 2002 

toto mladé „béčko“ dosáhlo na bronzovou medaili a „A“ tým obhájil mistrovský titul. 

Sezóna 2003/2004 přinesla pro ženy jubilejní desátý titul mistra SR, 1. místo 

v Slovenském i Česko-Slovenském poháru a účast ve čtvrtfinále Top Teams Cupu. 

Nejlepšími na Slovensku se stala Slávia Bratislava UK i v kategorii kadetek a juniorek.

Při volejbalovém klubu Univerzity Komenského funguje Centrum talentované 

mládeže, Středisko centralizované přípravy  a sportovní volejbalové třídy na základních 

a středních školách. „Klub je dlouhodobě hlavní zásobárnou hráček pro reprezentační 

družstvo žen a spolu se Športovým gymnáziem v Nitře také základem reprezentace 

juniorek a kadetek.“86 Postup Slovenské republiky na mistrovství Evropy žen 2009 

vybojovaly mj. tyto odchovankyně: Rojková – Gonciová, Toroková, nebo Viestová 

(Rojková a Viestová se v posledních herních ročnících představily v české extralize 

v dresech hanáckých družstev). 

                                               
85 Hančík (2009). www.slaviauk.sk Z histórie ženského volejbalu v Slávii UK Bratislava. Retrieved 

14.7.2011 from the World Wide Web http://www.slaviauk.sk/?klubu

86 Hančík c.d. (85).



63

7.5  Volejbalový klub Prešovské univerzity v Prešově

„Na Prešovské univerzitě v současném období vykonávají pravidelnou sportovní 

a tělovýchovnou činnost čtyři sportovní subjekty – Tělovýchovná jednota Slávia PU, 

Volejbalový klub PU, Basketbalový klub PU a Klub technických sportů PU.“87

Volejbalový klub Prešovská univerzita Prešov vznikl v roce 1997 po dohodě 

místního volejbalového oddílu a univerzitního vedení. Oddíl v existenčních potížích 

získal sportovní halu i další hráče. Akademický klub z Prešova patří k nejúspěšnějším 

v kolektivních sportech na celém Slovensku. Převážná většina extraligových hráčů jsou 

studenti Fakulty športu Prešovské univerzity (PU).

Muži VK PU Prešov se pravidelně umisťují v horní polovině tabulky slovenské 

nejvyšší soutěže. V sezóně 2004/2005 vybojovali premiérový titul mistra Slovenské 

republiky. K historickému úspěchu přidali i triumf  ve Slovenském poháru. Po výrazné 

sezóně odešel trenér Jaroslav Vlk a někteří hráči do zahraničí. Jaroslav Vlk zamířil 

po ročním působení v polské Bialsko-Biale nakonec k mužům JMP Brno. 

V klubu zavládly funkcionářské neshody a nastala finanční krize. V roce 2007 

tým soutěž nedohrál a byl z extraligy vyloučen. Hráči pokračovali pod názvem 

TJ Slávia PU Prešov v 1.lize, ze které po roce znovu postoupili do extraligy. 

Prešovská univerzita zastřešuje širokou mládežnickou základnu, která vychovala 

řadu kvalitních hráčů pro slovenskou reprezentaci. Český volejbalový divák zná jména 

jako Martin Vokál, Martin Repák, Stanislav Vartovník,  nebo Martin Sopko.

Zázemí prešovského univerzitního klubu, resp. vysoké školy, využívá často 

Slovenský volejbalový svaz. V hale PU se pořádají mezinárodní mládežnické turnaje, 

kvalifikace na dorostenecká a mužská mistrovství Evropy a světa a utkání Evropské ligy 

mužů. 

                                               
87 www.unipo.sk
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8  ZÁVĚR

První aktivity v organizovaném volejbale v Československu datujeme po konci 

první světové války. Na akademické půdě jsou spjaty především s pražskými 

Univerzitou Karlovou a Českým vysokým učením technickým (dobový název Vysoká 

škola speciálních nauk v Praze). 

Pražské univerzitní oddíly, zejména Strakova akademie a později Slávia VŠ 

Praha, figurovaly v mužských tabulkách konečných výsledků mistrovství republiky 

od 20. let minulého století vždy vysoko. Mezi ženami nebyla hra tak populární, takže 

nedosáhly na úkor sokolských oddílů tolika triumfů. 

Po téměř tři dekády od roku 1947 byli představitelé (hráči i hráčky) 

vysokoškolského volejbalu zárukou úspěchu československé volejbalové reprezentace. 

Soupisky jmen pro akademické mezinárodní turnaje kopírovaly soupisku státní 

reprezentace. Není třeba opakovat, jakou roli hrálo Československo v této době 

v mezinárodním světě národního i akademického volejbalu.

Vlivem politického pozadí československých dějin se akademický volejbal 

během 70.  a 80. let z nejvyšších pozic domácích soutěží vytratil. Výjimkou byly ženy 

Slávia Univerzita Komenského Bratislava, které jsou téměř bezkonkurenční 

i po rozdělení federace v samostatné slovenské extralize.

V mužské kategorii se po Slávia VŠ Praha znovu nenašel oddíl fungující 

pod hlavičkou univerzity, který by výrazně promluvil do tuzemské nejvyšší úrovně 

volejbalu. Družstvo České zemědělské univerzity Praha sice před několika lety 

postoupilo do extraligy, ale nemá ambice na boje o medaile. V ženách převzala štafetu 

a úspěšně (medailově) reprezentují akademický volejbal děvčata ze Sportovního klubu 

Univerzity Palackého v Olomouci. Do loňského ročníku 2010/2011 působil v české 

extralize dlouhodobě ještě oddíl žen Technické univerzity v Liberci. V Liberci 

účinkovalo v historii několik reprezentačních opor, ale v posledních sezónách klub 

po všech stránkách doslova bojoval o přežití.

Paralelně se změnami vlád, rozlišnými státními uspořádáními a změnami 

ve školské legislativě se organizace vysokoškolského sportu měnila. Z těchto a dalších 

důvodů se měnilo zastoupení družstev hrajících nejvyšší volejbalové soutěže včetně 

názvů oddílů, herní systém československé (české) ligy nebo složení jednotlivých 
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týmových soupisek. Pateticky lze konstatovat, že se měnila společnost a její přístup 

ke sportu a vzdělání.

Významnou roli v československém volejbalu si vysokoškolský sport přes 

klopýtání  v posledních dvaceti letech minulého století udržel. V samostatném českém 

volejbalu si našel vysokoškolský volejbal úlohu jinou než v průkopnické době mezi 

světovými válkami nebo v nejslavnější éře československé odbíjené. Ve z větší části  

amatérském pojetí české volejbalové extraligy ovšem hrají vysokoškoláci 

nezastupitelnou roli. 

Vývoj společnosti změnil charakter pojmu vysokoškolský volejbal,  význam 

vysokoškolského volejbalu v tuzemském prostředí se posunul do jiných hranic. 

Což nemění nic na faktu, že se stále jedná o význam zásadní. Určitým způsobem nelze 

srovnávat situaci v prví polovině 20.století a v současnosti. Život generací 

vysokoškoláků je jiný, volejbalový svět daleko přesáhl ten, ve kterém kdysi 

Československo udávalo směr.

Hráči a hráčky z řad univerzitních studentů tvoří významnou část soupisek všech 

družstev v nejvyšších soutěžích dospělých v České republice. Se smutnou nadsázkou 

lze říci, že udržují několik volejbalových oddílů v chodu a umožňují jejich existenci 

na nejvyšší výkonnostní úrovni. O celkové dobré úrovni hry českých vysokoškoláků 

hovoří jejich výsledky v mezinárodním srovnání. Bez potřebné kvality by dokonce 

nebyla česká účast na Letních světových univerziádách po několika letech ani 

obnovena. 

V národní reprezentaci mužů ani žen nenajdeme hráče univerzitního družstva, 

protože univerzitní družstva nepatří k české špičce. Na akce pořádané mezinárodní 

univerzitní federací jezdí družstvo složené ze studentů, kteří působí v domácí nejvyšší 

soutěži. Ve státní reprezentaci hrají hráči dlouhodobě působící  v zahraničním angažmá, 

zkušené osobnosti, které se svým sportem v cizině živí. Někteří jsou studenty dálkového 

studia nebo se vzdělávají na zahraničních univerzitách, ale na dnešní vrcholové úrovni 

(většinou) není  pro studium místo.

Vysokoškolská odbíjená hrála zásadní roli při začátcích sportovní hry volejbal 

v bývalém Československu a umožnila ve své době obrovské úspěchy všech domácích 

reprezentací. Postupem času se organizace roztříštila, stoupla konkurence nabídky 

sportovního vyžití a rozšířily se možnosti hráčského, pracovního i osobního uplatnění.
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