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Abstrakt 

 

Název:  YMCA a Vysokoškolský sport jako průkopníci volejbalu v Českých  

  zemích 

Cíle: Cílem práce je poskytnout přehled informací, tykajících se vzniku a 

rozvoje volejbalu v období mezi dvěma světovými válkami v Českých 

zemích za přispění organizací YMCA a Vysokoškolský sport. 

Metody:   V naší práci jsme použili tyto metody: progresivní a retrospektivní 

metoda, přímá a nepřímá metoda a metoda komparativní. Nezbytnou 

součástí progresivní a retrospektivní metody byl pak synchronní a 

diachronní přístup k historickému vývoji 

Výsledky:  Byl poskytnut přehled informací, týkajících se vzniku a rozvoje volejbalu 

v období mezi dvěma světovými válkami v Českých zemích za přispění 

organizací YMCA a Vysokoškolský sport. Tato práce dokládá, že tyto 

dvě organizace měly hlavní podíl na rozvoji volejbalu a díky nim byl 

volejbal u nás, už od svého počátku svou úrovní i organizací, jedním 

z nejlepších v Evropě. Došlo ke splnění cíle a dílčích cílů diplomové 

práce. 

Klíčová slova: Kluby, výsledky, turnaj, soutěž, hráči, mistrovství 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Title: YMCA and University sport as pioneers of volleyball in Czech countries 

Objectives: The goal of our thesis is to make an overview of beginning and 

development of volleyball between first and second world war in Czech 

countries and to prove the influence of YMCA and University sport on it. 

Methods:  We have used these methods in our thesis: progressive and retrospective 

method, direct and indirect method and comparative method. The 

necessary part of a retrospective and progressive method were 

synchronous and diachronic attitude to a historical progress. 

Results:      The thesis provides an overview of information related to the formation and 

development in a period between World War I and World War II in the 

Czech lands with contribution of the YMCA organisation and the 

University Sport organisation. The paper demonstrates that these two 

organisations had the major role in the development of volleyball and 

thanks to them volleyball in our lands is one of the best ones in Europe 

from its beginning, in a matter of both its level and organisation. The 

objectives and partial objectives of the thesis have been fullfiled. 

Keywords:  Clubs, results, tournament, competition, players, championship 
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Seznam použitých symbolů a zkratek: 

YMCA Young Mens Chrisitan Association – Křesťanské sdružení mladých mužů 

YWCA Young Women´s Christians Assosiation – Křesťanské sdružení mladých 

žen 

ČVUT  České vysoké učení technické 

VSP   Vysokoškolský sport Praha 

VS   Vysokoškolský sport 

OH  Olympijské hry 

MS   Mistrovství světa 

MSS   Mezinárodní svaz studentstva 

FISU   Mezinárodní federace univerzitního sportu  

TV   tělesná výchova 

Např.   například 

ITVS  Institut tělesné výchovy a sportu 

MŠ  Ministerstvo školství 

VŠP   Vysoká škola pedagogická 

UK   Univerzita Karlova 

TJ   Tělovýchovná jednota 

ČSTV   Český svaz tělesné výchovy 

ČSM   Československý svaz mládeže 

ČSSR  Československá socialistická republika 

ÚV  Ústřední výbor 

ČÚV  Český ústřední výbor 

Svazarm Svaz pro spolupráci s armádou 

RČS   Republika československá 

MU  Masarykova Univerzita 
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FTVS  Fakulta tělesné výchovy a sportu 

UK  Univerzita Karlova 

KTV  Katedra tělesné výchovy 

VUT   Vysoké učení technické 

VŘSR   Velká říjnová socialistická revoluce 

ČSFS   Česká a Slovenská federace vysokoškolského sportu 

ČAAS   Česká asociace akademického sportu 

ČAUS  Česká asociace univerzitního sportu 

ČAATS  Česká asociace akademických technických sportů 

DSO   Dobrovolné sdružení obcí 

ÚVSK  Ústřední vysokoškolská sportovní komise 

ČVS  Český volejbalový svaz 

VŠ  Vysoká škola 

OB  orientační běh 

VVK  Vysokoškolské volejbalové kluby 

ČVBS  Český volleyballový a basketballový svaz 

S. S. K. Slovenský sportovní klub 

TVL  Trampská volejbalová liga 
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1.  Úvod 

Volejbal je jedna z nejoblíbenějších sportovních kolektivních her, která vznikla 

na konci 19. století ve Spojených Státech amerických. Její vznik a rozvoj ve světě a u 

nás je úzce propojen s organizací YMCA. V Československé republice pak i 

s organizací Vysokoškolský sport. YMCA, z anglického originálu Young Men´s 

Christian Association (Křesťanské sdružení mladých mužů) vznikla v polovině 19. 

století v Anglii. Je to organizace mladých lidí, kteří jsou křesťanského vyznání. Jejich 

program však není zaměřen pouze na víru, ale mimo jiné také na program 

tělovýchovný. Vysokoškolský sport je studentská organizace, která vznikla v roce 1910 

a je zaměřena na tělesnou výchovu, sport a rekreaci. O vznik a chod této organizace se 

zasloužil doktor František Smotlacha.  

Téma práce, kterou doktor Vorálek vypsal, bylo navrženo Český volejbalovým 

svazem, respektive panem Zdeňkem Vrbenským. Pan Vrbenský je členem a sekretářem 

Rady Síně slávy českého volejbalu při Českém volejbalovém svazu. Než jsme začali 

práci zpracovávat, tak jsem se osobně s panem Vrbenským sešla, abychom získali cenné 

rady zejména o zdrojových dokumentech. 

Jedním z důležitých faktorů při výběru této práce bylo, že volejbal aktivně hraji 

a že mě už od středoškolského studia baví historie. To ovlivnilo i výběr mé bakalářské 

práce, která byla také historická. Už jsem tedy věděla, že při zpracování práce, mě bude 

bavit bádat ve studovně v dobových dokumentech. Povídat si s pamětníky a 

zaměstnanci jednotlivých organizací je také velmi přínosné. Jak po osobní stránce, tak 

pro přínos práce.  

Volejbal je dnes v České republice velice rozšířen, ale málokdo ví něco o jeho 

počátcích a vlivu YMCA a Vysokoškolského sportu na jeho rozvoji v ČSR. Zejména 

pak v meziválečném období, na které jsme se v této práci zaměřili. Publikace zabývající 

se tímto tématem nebyla dosud vydána. O to víc nás motivovalo, si toto téma vybrat a 

pomoci tak aktualizovat archiv Českého volejbalového svazu. 

Diplomová práce je zaměřena na dění v Českých zemích. V kapitole „Současný 

stav badání“ jsme se pokusili rozebrat většinu dokumentů, které jsme použili ke 

zpracování práce. V hlavní části jsme pak sepsali co možná nejvíce z historie YMCA. 

Jak a kde vznikla, její působení v ČSR a ve světě. Dále pak její působení v oblasti u nás. 

Pokusili jsme se doložit i výsledky některých soutěží, jež jsme dohledali v dobovém 



 

11 
 

tisku. Bylo jich však jen zřídka. V druhé části jsme se věnovali Vysokoškolskému 

sportu. Nejdříve jsme rozdělili jeho vývoj u nás do časových období, potažmo kapitol. 

Poté jsme sepsali volejbalové dění v této organizaci v meziválečném období. Snažili 

jsme se použít co nejvíce dostupných zdrojů. Naše očekávání od dobového tisku bylo 

však větší. Některá sportovní periodika téměř nevěnovala volejbalu pozornost. Nutno 

podotknout, že historických dokumentů týkajících se volejbalu se obecně moc 

nedochovalo. Volejbalové kluby a ani svazové orgány neprováděly archivační činnost, 

takže podstatné informace byly jen těžko k dohledání. 

Nutno podotknout, že pojem vysokoškolský sport je možno chápat více způsoby. 

První z nich, kterým se práce zabývá, je výkonnostní sport pod hlavičkou vysokých 

škol. Dalšími významy tohoto slovního spojení jsou pohybová aktivita studentů 

vysokých škol, nebo kurikulum předmětů z oblasti sportu na jednotlivých univerzitách. 
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2.  Současný stav bádání 

Vzhledem k tématu diplomové práce, která se zaměřuje na období první 

republiky, nebylo k úplnosti práce možno použít jen literárních zdrojů. Proto jsme 

čerpali mimo literatury z periodického dobového tisku, archivních fondů a internetu. 

Problémem dostupné literatury, archivních fondů a periodik je nerovnoměrnost a 

nevyváženost jednotlivých okruhů. A to z hlediska časového, tak i věcného. 

Z archivních fondů jsme navštívili archiv YMCA Na Poříčí. Jsou zde však neutříbené 

informace o historii sportu v YMCA. Orientace v nich byla velmi komplikovaná. Málo 

informací se týkalo období první republiky a zmínky o volejbale byly minimální. I přes 

to jsme nalezli pár cenných informací o obecné historii YMCA a o počátcích volejbalu 

Českých zemích.  

 Co se týče organizace YMCA, tak ta dodnes nevydala žádnou publikaci, 

zabývající se vývojem volejbalu při této organizaci. O obecné historii YMCA je zmínka 

v publikaci Bohumila Steinigera Přehled dětských a mládežnických organizací 

v Československu v devatenáctém a dvacátém století. Steiniger (1986) zde uvádí 

zejména počty členů YMCA v jednotlivých obdobích, údaje o počtu zemí, ve kterých 

tato organizace působí a o táborech, které byly pořádány YMCA. Kossl (2004) ve své 

publikaci Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury jen obecně zmiňuje zásluhy YMCA 

na rozvoji volejbalu a upozorňuje na trampské hnutí, které bychom neměli opomínat, 

když se zmiňujeme o počátcích volejbalu.  

Literatura o vysokoškolském sportu je velmi dobře zachycena v publikacích Dr. 

Františka Smotlachy a v publikacích vydaných k výročím vysokoškolského sportu. 

Jednou z nich je Bělohlávkova kniha 100 let českého Vysokoškolského sportu, kterou 

vydal v roce 2010. Je v ní zachycen podrobný popis historie vysokoškolského sportu. 

Kapitoly jsou pro dobrou přehlednost rozděleny do období a velmi pěkně jsou 

zpracovány medailony jednotlivých osobností, kteří ovlivnili vývoj vysokoškolského 

sportu. Tato publikace vychází z knihy Dr. Františka Smotlachy (1934) Kniha o 

vysokoškolském sportu, která je velmi podrobně zpracována. Vyjma vývoje 

vysokoškolského sportu v Českých zemích a ve světě zde můžeme nalézt zajímavosti 

z jednotlivých vysokých škol a informace o významných členech vysokoškolského 

sportu jak na dráhách sportovních, tak i ve vedoucích funkcích v této organizaci. Dále 

pak v jednotlivých kapitolách popisuje důležitá fakta a výsledky jednotlivých sportů, 
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včetně volejbalu. Jedna z kapitol je věnována i pro nás důležité organizaci YMCA. 

Bělohlávek (2010) má však zpracovanou historii vysokoškolského sportu až do 

současnosti. Což bylo pro nás výhodou. Logicky to však vyplývá z data vydání 

publikace.  

Reitmayer (1972) vydal velmi věcnou knihu Dějiny školní tělesné výchovy v 

českých zemích. Popisuje historii vysokoškolského sportu od jeho počátku až do 2. 

světové války. Velmi dobře doplnila kapitoly o historii vysokoškolského sportu v tomto 

období. Můžeme zde nalézt zajímavé informace, které se v publikacích Dr. Františka 

Smotlachy nebo na internetu neobjevují.  

Období po Druhé světové válce je podrobně popsáno v publikaci 50 let 

Vysokoškolského sportu, kterou spolu s kolektivem sepsal Jan Bartošek. V tomto období 

jsme historii Vysokoškolského sportu doplnili informacemi z publikace Vybrané 

kapitoly z dějin tělesné kultury, kde jsou mimo jiné i kapitoly, které se zmiňují 

podstatnou částí o Vysokoškolském sportu. Dále i o fungování ČSTV a dalších 

organizací. Tuto publikaci v roce 2004 sepsal kolektiv autorů Kossl, Štumbauer a Waic. 

 V knize Bohdálka (2000) 90 let českého vysokoškolského sportu 1910 - 2000 

nás nejvíce zaujal popis jednotlivých osobností vysokoškolského sportu. Některé 

životopisy jsou i výpovědí samotných aktérů a o to jsou tyto odstavce zajímavější. Proto 

byla tato publikace přínosem hlavně v kapitole o osobnostech Vysokoškolského sportu. 

Zajímavé kapitoly z nedávných let o slavných sportovcích jsme v naší práci nevyužili 

stejně jako kapitoly z jiných sportů. 

Publikace Prokopa Bureše a Jana Plichty Sport a tělesná kultura v Čsl. republice 

a cizině z roku 1931 velmi dobře popisuje volejbal a jeho hlavní události s výsledky od 

vzniku volejbalu u nás až do počátku třicátých let. Podrobněji pak roky 1932 a 1933. 

Každému sportu tak věnuje podrobně několik stránek. Plichta má dále zásluhu na 

publikaci Almanach sportu: na rok 1927, která obsahuje sportovní dění za celý rok 

včetně volejbalu. Plichta tyto almanachy vydával nejen v tomto roce.  

Jiří Koberle, Jaroslav Buchtel a Oldřích Kaplan vydali v roce 1975 publikaci 

Odbíjená III., kde se Kaplan v jedné z kapitol věnuje podrobně dění volejbalu u nás i v 

období mezi světovými válkami. Uvádí zde důležité výsledky z některých mistrovství 

ČSR. Věnuje je také mezinárodním utkáním našich vysokoškoláků, což je pro práci 

rozhodně přínosné. 
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Dalším velmi důležitým zdrojem je pro nás dobový tisk. František Smotlacha 

začal v roce 1928 vydávat měsíčník Nová tělesná výchova. V úvodním listu uvádí, že 

Nová tělesná výchova chce sledovat a studovat tělesnou výchovu a výchovu člověka po 

stránce praktické a teoretické od dětství do dospělosti. Dále že je určena pro školy, 

odborné spolky, cvičitele, učitele, profesory, důstojníky, studenty, rodiče a pro každého, 

kdo má hlubší zájem o tělesnou i všeobecnou výchovu, tělocvik, sport a skauting. 

Smotlacha chtěl, aby myšlenky v tomto časopise vzbuzovaly diskuzi, která přispěje 

k vyjasnění důležitých otázek a povznést tak vědeckou a odborně publikační činnost 

v našem oboru jako je například ve Francii, Německu, Anglii či v Americe. Pro nás je 

zde mnoho přínosných informací. Zejména pak v ročních I - IV, kde se autoři věnují 

podrobně jednotlivým sportům, jejich vzniku a organizacím, ve kterých jsou sporty 

vedeny. V některých měsících jsou uvedeny výsledky zápasů důležitých volejbalových 

utkání, což obohatilo naší práci. Ve studovně Ústřední tělovýchovné knihovny FTVS 

UK jsou časopisy svázány po jednotlivých ročnících. Měsíce tak nejsou přímo 

rozdělené, takže je někdy obtížné zjistit, z jakého měsíce je určitý příspěvek. U většiny 

článků je však datum, kdy byl vydán nebo je to z textu patrné. Nevýhodou tohoto 

časopisu je, že s přibývajícími roky se ztenčuje počet článků, věnujícím se volejbalu a 

sportovním hrám obecně, což je pro naši práci škoda. 

Výsledky některých volejbalových utkání jsou uvedeny v časopise STAR 

(Sportovní tělocvičné automobilové rozmanitosti). Tento týdeník se začal vydávat 

v roce 1926 a odpovědným redaktorem byl M. J. Horáček. Pro nás jsou důležité 

zejména první ročníky toho tisku, protože jsou zde již zmíněné volejbalové výsledky 

YMCA a Vysokoškolského sportu. Výsledky jsou však spíše z krajských zápasů a 

turnajů a jsou velmi stručné. Pro výsledky zápasů vysokoškolských týmů pro nás byl 

přínosnější časopis Nová tělesná výchova. Ve STARu můžeme najít jen výjimečně 

republikové akce či úspěchy volejbalistů. Naopak basketbalu je zde věnován velký 

prostor, což je pro nás překvapivé. Nejvíce prostoru pak dostává lawn-tennis. 

V ročnících pře 2. světovou válkou už jsou zmínky o volejbale praktický žádné, což 

ubere na podrobnosti ke konci naší práce. 

Další tisk, ve kterém jsou pro nás cenné informace: Sport, Český deník, Grand, 

Protein, Cedr a Telegraf na neděli. 

Zahraniční literaturu je přínosná spíše pro kapitoly o historii volejbalu a o popisu 

této sportovní hry. Tyler (1975) ve své publikaci The encyclopedia of sports: The rules, 
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champions, histories and great moments uvádí základní pravidla a jejich vývoj. Historii 

v počátcích volejbalu se více věnuje Viera (1996) v knize Volleyball: steps to Access a 

SHONDELL (1996) v publikaci The Volleyball coaching bible. Z dvou posledně 

jmenovaných publikací, jsme použili jen zlomky informaci, protože informace o historii 

volejbalu a o hře samotné, jsou dostatečně a zpracovány českými autory. 

Posledním zdrojem jsou webové stránky, týkající se volejbalu. Nejvíce 

využijeme stránek s názvem Volejbalová metodika: http://historie.volejbal-

metodika.cz/vyvoj-doma/ a http://historie.volejbal-metodika.cz/historie-

clanky/detail/197/. První z odkazu je zaměřen na počátky volejbalu u nás. Najdeme tu 

kompletní přehled přeborníků republiky v období 1920-1939 a podrobně popsanou 

volejbalovou sezonu z roku 1936. Druhý odkaz je věnován volejbalu v Praze. Příspěvek 

začíná historií volejbalu v Praze, pokračuje přes vývoj volejbalu v jednotlivých 

organizacích, které volejbal pěstovaly, a končí moderními prvky volejbalu na počátku 

třicátých let. Články jsou však velmi stručné a vyzdviženy jsou zde jen nejdůležitější 

fakta. Co se týče historie vysokoškolského sportu v Praze, tak na stránce 

http://praha.volejbal.cz/prilohy/1556/Historie_Prazskeho_volejbalu.pdf je velmi dobře 

zpracován Zdeňkem Vrbenským. Postupuje od počátků volejbalu v Praze, přes 

významné turnaje a mezníky až k výsledkům jednotlivých mistrovství. Část své práce 

věnuje osobnostem pražského volejbalu (funkcionářům a rozhodčím, trenérů, hráčům a 

hráčkám). V závěru se pak věnuje pražským volejbalovým soutěžím. Informace 

z internetu jsou pro nás spíše doplňující literaturu a dobový tisk. Na internetových 

vyhledávačích můžeme nalézt nám neznámé významy zkratek. Webové stránky nám 

mohou pomoci při orientaci v obecných dějinách. Je to rychlý způsob, jak zjistit některé 

souvislosti. 
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3.  Cíle a metodika práce 

3. 1  Cíle práce 
Cílem práce je poskytnout přehled informací, tykajících se vzniku a rozvoje 

volejbalu v období mezi dvěma světovými válkami v Českých zemích za přispění 

organizací YMCA a Vysokoškolský sport. 

 

Pro naši práci jsme si stanovili tyto dílčí cíle: 

• Vyhledat dostupné zdroje k danému tématu. 

• Představit volejbal jako kolektivní hru a stručně sepsat jeho historii. 

• Popsat vznik a vývoj organizace YMCA u nás a ve světě.  

• Popsat vznik a působení organizace Vysokoškolský sport v Českých zemích. 

• Zkompletovat fungování volejbalu mezi dvěma světovými válkami 

v organizacích YMCA a Vysokoškolský sport. 

• Popsat významné osobnosti Vysokoškolského sportu zejména z  hlediska jejich 

práce pro tuto organizaci 

3. 2  Metodologie práce 

Základem pro sepsání naší práce bylo získat co nejrozsáhlejší soubor 

historických reálií, faktů a informací. Hlavními prameny pro nás byl dobový tisk, 

almanachy, časopisy a informace z archivu YMCA v Praze na Poříčí.  Tyto prameny 

pak doplnila literatura a internetové stránky. Knihy jsme si půjčovali v Ústřední 

tělovýchovné knihovně FTVS a v Městské knihovně v Kladně. V některých částech 

práce jsme literární zdroje doplňovali dobovým tiskem a na přelomu 20. a 30. let 20. 

století to bylo spíše naopak. Tedy dobový tisk byl hlavním zdrojem informací. Dalším 

zdrojem pro nás byly bakalářské a diplomové práce. Některé práce pro nás byly 

inspirací a jiné nám pomohly objasnit nějaké souvislosti. Obecně jsme z nich však 

čerpali minimálně. Díky těmto zdrojům, jsme získali informace, které jsme roztřídili 

z hlediska časového. 

V kapitolách o vzniku organizací, jejich počátcích a práci obecně, jsme použili 

diachronní přístup v kombinaci s metodou progresivní. Diachronní postup využíváme, 

když sledujeme proměny, k nimž došlo během určitého časového období. Postupujeme 

tak souběžně s myšlenou časovou osou. Diachronní i synchronní přístup k historické 
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skutečnosti nemůžeme označovat za metodu. Z těchto přístupů jsou odvozeny metody 

ve vlastním slova smyslu. Na přístupu diachronním buduje hlavně metoda progresivní a 

retrospektivní. Metoda progresivní se v podstatě shoduje s diachronním přístupem 

k historické skutečnosti. Tato metoda je tedy využívána, když historik sleduje a 

zachycuje minulé události tak, jak po sobě následovaly od doby starší k době novější.  

Tento postup musí jít paralelně s tím, jak probíhal historický proces. Pravidlem tedy je, 

hovořit o událostech, které se staly ve starší době, jako první a pak až o událostech, 

které po nich následovaly. Progresivní metoda je jednoduchá a pro historika 

samozřejmá. Nedá se však používat samostatně. Abychom určili, co je ve zkoumaném 

časovém období důležité a co méně, musíme se ptát, co se v pozdějším (následujícím) 

období prosadilo a co ne. Musíme se tedy podívat proti směru časové řady a 

historického pohybu (Hroch, 1985).  

V kapitole popisující volejbal v meziválečném období z hlediska organizací 

Vysokoškolský sport a YMCA, jsme využili synchronní postup. Sledovali jsme totiž 

jednu organizaci na více místech v téže době. Každá syntéza dějin nějakého většího 

celku je založena na přístupu synchronním, tak i diachronním. Synchronní pohled však 

není omezen časovým průřezem (Hroch, 1985) 

Další metoda, kterou jsme použili je komparativní. Zejména v kapitolách, kde 

jsou popsány jednotlivé výsledky z různých částí naší republiky. Hroch (1985) uvádí, že 

se žádné vědecké poznání bez této metody neobejde. Důležité je určení, v jakém vztahu 

k časové ose budeme komparativní metodu aplikovat. Musí vždy přihlížet 

k diachronnímu charakteru společenského vývoje, ale diachronní hledisko nemusí být 

na prvním místě. 

Metodu přímou jsme využili zejména v kapitolách, kde jsme poznávali minulost 

a popisovali jsme ji prostřednictvím jednoho či více pramenů. To jsou totiž dle Hrocha 

(1985) hlavní znaky přímé metody. Hroch (1985) dále uvádí, že tyto prameny 

z popisované minulosti vyrůstají a bezprostředně o ní vypovídají. Tato metoda je 

běžným a převažujícím postupem historikovy práce vždy, když jde o prostý popis 

skutečnosti. Čím méně je historik ochoten se spokojit jen s prostým vyprávěním 

událostí, tím více musí hledat nové a složitější cesty k poznání minulého. Složitější 

vztahy ne vždy v literatuře nalezneme, a když jsme k nim chtěli dojít, použili jsme 

metodu nepřímou. Přímá a nepřímá metoda spočívají v tom, že určují místo pramenů 
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v poznávacím procesu. Tvoří tak východisko téměř každého historického výzkumu. Je 

tedy na prahu každé další historické metody. 
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4.  Deskriptivně-analytická část 

4. 1  Volejbal  

4. 1. 1  Charakteristika volejbalu 

Volejbal je kolektivní sport pro dvě soupeřící družstva, která se snaží prokázat 

převahu a získat vetší počet bodů. Toho docílí lepším ovládáním společného předmětu. 

Odbíjená je sport síťový. Družstva zaujímají v poli takové postavení, které jim pomáhá 

plnit co nejlépe herní úkoly při výměnách (Buchtel, 1981). Na hřišti je 12 hráčů, 

z čehož na každé straně hřiště je 6 hráčů. Cílem hry je poslat míč dovoleným způsobem 

přes síť na zem do soupeřova pole. Hra je zahájena podáním, které by mělo přejít přes 

síť do soupeřova pole. Hra může pokračovat, pokud se míč nedotkne země, není odbit 

mimo hrací plochu nebo pokud se družstvu po třech odbitích nepodaří míč přehrát na 

polovinu soupeře (Vorálek, 1990). Příbramská (1989) ve své publikaci uvádí, že herní 

situace jsou ovlivňovány vnitřními a vnějšími činiteli. Mezi ty vnitřní patří: let míče ve 

vlastním poli nebo v poli soupeře, prudkost a usměrnění míče, kolikrát je míč v poli 

odbit a jakou má příslušný hráč možnost, odbít míč přesně. K vnějším činitelům patří 

například: počasí, terén, viditelnost, způsob rozhodování, prostředí, závažnost nebo fáze 

utkání. 

 Rozměry hracího pole jsou 18 x 9 metrů. Hra se hraje přes síť, která je 2,43 m 

vysoká pro muže a 2,24 m vysoká pro ženy. Kolem hřiště musí být prostor minimálně 

dva metry. Míč by měl vážit 260 – 280 g. Rozměr sítě na výšku je 1 m a na šířku 9,5 m 

(Vorálek, 1990). Cílem hry je umístit míč na polovinu soupeře nebo donutit hráče 

k chybě, která jim neumožní vrátit míč na polovinu soupeře. Míč může družstvo přehrát 

na jeden, dva či tři doteky, ale základní taktika doporučuje pro tvrdý útok tři údery. 

Družstvo, které brání, se snaží zablokovat útok jedno, dvoj či trojblokem. Během hry se 

musí hráči měnit na svých pozicích dokola. Volejbal je jeden z nejméně náročných 

sportů, co se týče vybavení. Hráči nosí dresy, sportovní boty a chrániče na kolena 

(Tyler, 1975).  

4. 1. 2  Stručná historie volejbalu 

Dostupné prameny o vzniku volejbalu jsou autorsky připisovány profesorovi 

tělesné výchovy W. G. Morganovi ze Spojených Států Amerických, který zavedl hru, 

při které se odbíjel míč lopatou přes tenisovou síť. Tato hra se ujala v americké YMCA 
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(Breznen, 1980). Příbramská (1989) ve svých učebních textech dodává, že počátky 

právě v americké YMCA se datují k roku 1895. Na tamějším gymnasiu se údajně ke hře 

používala síť na tenis, která byla vy výšce 183 cm a basketbalový míč. Hráči odráželi 

míč bez jakéhokoli systému z jedné strany na druhou a říkali dnešní odbíjené 

„minonette“. Buchtel (1975) upřesnil ve své publikaci možnost, že název „minonette“ 

muže mít souvislost s vojenskou zbraní stejného názvu, jež vrhala střely na krátkou 

vzdálenost. Podobným stylem byl právě odbíjen míč. Tento název vydržel jen jeden rok, 

protože ho profesor tělesné výchovy A. T. Halstet přejmenoval na „volejbal“. Stalo se 

tomu na springfieldské konferenci ředitelů YMCA.  

V roce 1990 se volejbal z USA rozšířil do Kanady a v témže roce se začal hrát i 

v Indii. Počátky volejbalu ze Střední a Jižní Ameriky se pro Kubu datují k roku 1905 a 

pro Peru k roku 1910. Také v Asii se v tomto období volejbal těší velké pozornosti a 

rychle se mění rekreační charakter v prvky závodního pojetí hry. To je i příčinou 

měnících se pravidel. Mění se počty hráčů, není omezen pohyb hráčů a za každou chybu 

tým ztrácí bod a má možnost dvou podání (Kaplan, 1987). Příbramská (1989) ve své 

publikaci píše ještě o vzniku volejbalu v Uruguayi, odkud jsou první zmínky z roku 

1912. Také o Tokiu (roku 1908) a Číně (roku 1913), kde se volejbal hrál v 16ti hráčích. 

V evropských zemích se volejbal objevil v roce 1917. Přivedli ho sem vojáci, 

bojující ve Francii při 1. světové válce. V tu dobu do pobaltských států a později do 

ostatních evropských států rozšířili volejbal američtí vystěhovalci (Příbramská, 1989). 

Kaplan (1987) zmiňuje počátky volejbalu v Rusku, kde se začal hrát volejbal až v letech 

1915 – 1916 po vítězství VŘSR a vzniku socialistického státu. Pak byly lepší podmínky 

pro obrovský rozvoj tělesné kultury a sportu. 

V našich zemích se počátku volejbalu datují až po první světové válce. Během 

války se někteří naši vojáci seznámili s volejbalem a po válce ho v Československu 

šířili (Příbramská, 1989). Hlavní osobností vzniku volejbalu u nás byl J. A. Pipal, který 

byl ředitelem Pražské YMCA. Tato asociace také v roce 1921 ustanovila náš první 

Volejbalový svaz. Z velké části se na rozvoji volejbalu u nás podílel Vysokoškolský 

sport (Kaplan, 1987). V roce 1925 vydal Šimon příručku pro odbíjenou, kde uvádí 

moderní požadavky na techniku hráče, taktiku a celkové pojetí hry.  Doporučuje zde 

tvrdé podání, různé typy nahrávek dle útočného úderu. Uvádí také, jak by se měl hráč 

chovat na hřišti. Při hře by měl mlčet a hrát, žádný zápas by neměl brát jako předem 
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prohraný, pokud hraješ proti slabšímu, nedávej najevo svou převahu…atd. (Stibitz, 

1968). O tomto období však podrobněji v hlavní části práce. 

Příbramská (1989) vyzdvihuje jako důležitý mezník historie českého volejbalu 

trampské osady. Hrály se zde první soutěže, které měly určitou organizaci – byly to I., 

II, a III. Trampská volleyballová liga. Dalším důležitým datem volejbalové historie u 

nás je vznik Československého volejbalového a basketbalového svazu, který vznikl 

roku 1924 a je nejstarším evropským svazem. V tom samém roce bylo uspořádáno první 

mistrovství ČSR, v němž slavil prvenství tým Strakovy akademie Praha. Rozvoj 

volejbalu v letech 1930 – 1936 ovlivnila také právě Příbramskou uváděna Trampská 

liga, kde působilo desetkrát více hráčů než pod hlavičkou ČVBS. V roce 1936 se však 

tyto dvě organizace sloučily (Kaplan, 1987).  

Příbramská (1989) uvádí, že po druhé světové válce byl vytvořen samostatný 

český volejbalový svaz a Československé volejbalové ústředí. Volejbal se stal brzy 

vrcholovým sportem. Od roku 1948 dosahoval úspěchů na mezinárodní úrovni. V roce 

1956 a 1966 dokonce získalo naše družstvo mužů tituly mistrů světa. Po roce 1971 se 

však úroveň volejbalu u nás nedokázala udržet na úplné špičce. Volejbal se stával čím 

dál více populárním sportem. V současné době je jednou z nejoblíbenějších rekreačních 

činností u nás (Kaplan, 1987). 

4. 2  YMCA 

YMCA je světová křesťanská organizace mládeže, jejíž anglický název Young 

Men’s Christian Association překládáme jako Křesťanské sdružení mladých lidí. Je 

nejstarší organizací mládeže na světě. Dne 6. Června 1844 obchodní příručí George 

Wiliams se svými 11 kamarády vytvořil v Londýně sdružení, jejímž cílem bylo žít 

podle křesťanských zásad s důrazem na vzdělanost, zlepšování sociálních podmínek 

mládeže a smysluplné trávení volného času. 12 mladých zakladatelů bylo členy 

církevních denominací. 50 let po založení YMCA byl George Wiliams za své zásluhy a 

služby pro anglickou mládež povýšen do rytířského stavu s titulem Sir. Cílem 

zakladatelů bylo, aby mladí muži pod vedením starších hledali životní orientaci a 

zdravý životní styl bez hazardu a alkoholu. To byly tehdy mezi dělnictvem největší 

nešvary (Archiv). 
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Nové hnutí se velmi rychle rozmohlo. Měla na tom podíl i anglická královna. 

V roce 1851 se hnutí rozšířilo z Londýna do Anglie, Irska, Skotska, Jižní Afriky. Po 

několika letech i do Bostonu a následně do dalších míst USA. V roce 1855 byla v Paříži 

založena Světová aliance YMCA. Ta formovala program v tzv. Pařížské bázi. Báze byla 

závazná pro všechny členy a pracovníky v klubech YMCA. Do YMCA mohl chodit 

každý a byl v ní vítán. Jediné omezení v počátcích bylo, že YMCA pracovala výhradně 

s muži a chlapci. Později založená YWCA (Young women´s Christians Assosiation) 

byla pro prácí s ženami. Program Světové aliance je symbolicky znázorněn 

trojúhelníkem, který je přeškrtnutý břevnem s písmeny YMCA. Symbol znázorňuje 

hlavní znaky lidské osobnosti, na něž je činnost YMCA zaměřena: rozvoj tělesný, 

duchovní a mravní. Tento rozvoj je podmíněn pevnou vůlí. Ta je symbolizována 

příčným břevnem, držícím strany trojúhelníka pohromadě (Archiv). 

Koncem 19. století se hnutí rozšířilo skoro do celého světa Do států Jižní Afriky, 

Asie a Evropy. Nejrychleji se však organizace rozšířila po Spojených státech 

amerických. Organizace tam začaly podnikat a nebyly na nikom závislé. K výchově 

charakteru, „fair-play“ a gentlemanství užívali sportovní a tábornickou metodu 

(Archiv). Za 1. světové války vysílaly svazy YMCA své pracovníky na bojiště do 

zajateckých táborů, kde pomáhali vojákům překonávat tělesné a duševní útrapy války. 

Provázeli je na frontách. Členové YMCA měli své úkoly i po válce (Drápal, 1996a). 

Učili legionáře podrážet boty, psát životopisy a žádost o zaměstnání, pomáhali jim 

v rekvalifikaci (Archiv). 

Steiniger (1986) ve své publikaci uvádí, že v roce 1924 existovala YMCA již 

v 50 zemích. Dnes sdružuje YMCA přes 30 miliónů členů ve 106ti státech. Je největší 

dobrovolnou nestátní organizací na světě. YMCA uskutečňovala své záměry zejména 

pomocí rozmanité činnosti. Organizovala různé hry, přednášky, tábory, vzdělávací 

kurzy, tělovýchovnou činnost, výlety, kurzy. Věnovala se i zdravotnické činnosti a 

konala se i náboženská shromáždění (Archiv). 

4. 2. 1  Historie YMCA u nás 

Už jako Rakousko Uhersko jsme se stali členskou zemí světového sdružení 

mladých křesťanů. V roce 1886 zde pracovalo 16 místních sdružení s 430 členy.  V roce 

1917 se T. G. Masaryk v Petrohradě skamarádil s generálním sekretářem YMCA z USA 

Johnem R. Mottenem. Ten pak 18. 6. 1918 seznámil Masaryka s tehdejším presidentem 
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Spojených států amerických Wilsonem. Wilson uznal Československo jako partnera pro 

další politická jednání (Český deník, 1994, s. 10). Po 1. Světové válce T. G. Masaryk 

nechal do ČSR poslat od Světové aliance YMCA 62 amerických sekretářů, aby zde 

založili a rozvíjeli YMCA (Telegraf na neděli, s. 1). Během 2 let zde bylo založeno 14 

místních sdružení, pracovalo přes 70 vojenských domovů, byly postaveny 3 domy 

YMCA a zřízeny 3 tábory v přírodě (6 rozestavěno) (Archiv). V roce 1921 byl zvolen 

delegáty místních sdružení první Ústřední výbor YMCA v Československu. Jeho 

přednostou byl zvolen F. Drtina. V roce 1922 byla československá YMCA přijata do 

Světové aliance na světovém sjezdu v Kodani (Drápal, 1996b). První studentský domov 

v Praze Na Slupi obsahoval čítárny, studovny, klubovny s pingpongovými stoly. Učila 

se tu angličtina, diskutovalo se o Bibli (Archiv). Další velký domov byl zřízen 

v Bratislavě, kde se pořádaly vzdělávací kurzy a YMCA zde organizovala 

středoškolskou a pracující mládež. Ve školním roce 1920/21 začala organizovat i 

studenty univerzity. V roce 1922 vzniklo hnutí Akademická YMCA univerzity 

Komenského. Bratislavská YMCA v letech 1920-1923 vybudovala 17 dětských hřišť, 

která denně navštěvovalo až 3000 dětí. V roce 1923 byl otevřen v Oravském Podzámku 

první tábor YMCA. V roce 1927 měla YMCA u nás 11500 členů (Steiniger, 1986). 

V roce 1929 byla otevřena největší budova YMCA v Praze v ulici Na Poříčí. Byla velmi 

komfortní a obsahovala klubovnu, sály, kafetérie, restaurace, plavecký bazén a 

tělocvična s běžeckou dráhou (Archiv). 

V roce 1930 měla YMCA 12 domů a před 2. světovou válkou čítala kolem 20 

tisíc členů, o které pečovala. Mnoho míčových sportů se do Československa dostalo 

prostřednictvím YMCA. V této organizaci vyrostli mnozí výborní sportovci. Působili i 

ve vítězném družstvu košíkářů na prvním poválečném mistrovství Evropy (Archiv).  

YMCA se v ČSR zasloužila o počáteční rozvoj odbíjené. Věnovala se také lehké 

atletice, tenisu, plavání, rugby, rytmice a zimním sportům. Začalo se šířit trampské 

hnutí, jehož největší rozmach nastal v době hospodářské krize. Trampové se věnovali 

především odbíjené a kanoistice (Kossl, 1986). V YMCA bylo více než 20 zájmových 

oborů (odborné, jazykové, programové). Organizace také vydávala časopisy (např. Tep 

pražské YMCY, Krb, almanachy z táborů). Před 2. světovou válkou provozovala 

YMCA 15 trvalých táborů (Archiv).  Během 2. světové války byla po vyhlášení 

protektorátu zakázána. Mnoho členů se účastnilo aktivně protifašistického hnutí a řada 

z nich za to zaplatila životem nebo vězením. Po válce začala YMCA znovu fungovat, 
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ale ne na dlouho. Majetek byl sice zpět předán, ale po nástupu komunistů k moci v roce 

1948 byla YMCA opět zakázána a majetek připadl Svazu komunistické mládeže. Tato 

organizace však o majetek moc nepečovala a část ho rozprodala, takže nemůže být ani 

vrácen. V období „Pražského jara“ (1968-69) se YMCA pokoušela obnovit svojí 

činnost, ale komunisté odmítli činnost legalizovat (Drápal, 1996a). V únoru roku 1990 

byla YMCA obnovena na 4 místech našeho státu a při rozdělení ČSFR v roce 1993 už 

pracovala na 18 místech. YMCA tak ztratila dvě generace členů a většinu majetku. I tak 

se snaží vést mládež ke kultuře ducha i těla (Archiv). 

V dnešní době má YMCA 24 místních a specializovaných sdružení po celé 

republice. Pořádá také pravidelné akce: Ten Sing, YMCA Skaut, Manželská setkání, 

Živá rodina, tábory…atd.  

4. 2. 2  YMCA ve světě 

Ve světě vznikala YMCA v jiných podmínkách než u nás.  V Anglii a Americe 

v důsledku sociálních a mravních převratů, v Evropě spíše z úsilí uchovat křesťanskou 

víru a křesťanské názory ve společnosti. V roce 1973 na konferenci v Ugandě byly 

přijaty  Kampalské principy, které pojmenovaly cíle YMCA konkrétními úkoly: 

usilovat o rovnost příležitostí pro všechny, pracovat pro mír, šířit lásku a porozumění, 

vést k čestnému jednání a tvořivosti, sdílet vzájemně zkušenosti z misijní činnosti a 

pracovat na rozvoji celé osobnosti. V době studené války zahajuje YMCA činnost 

všude, kam má přístup. YMCA vychovává nové vůdce ve třetím světě. Podporuje úsilí 

národů o svobodu a odmítá spolupráci se sovětským komsomolem. YMCA v Belfastu 

vytváří společenství mladých katolíků a protestantů, jež se spolu modlí a diskutují. 

V Palestině vzniká školicí středisko pro vedoucí uprchlických táborů. Školí odborníky 

obou znepřátelených stran. YMCA poskytuje pomoc lidem na útěku od Hongkongu až 

po Traiskirchen. Organizuje také levné cestování mládeže a zřizuje ve svých táborech 

první školy v přírodě se vzdělávacím ekologickým programem (Archiv). 

Během studené války YMCA zřizovala tábory pro uprchlíky. Přispívá tak 

k přijetí stovek tisíc Vietnamců, kteří uprchli do Hongkongu a dalších míst. V Palestině 

vede školu pro vedoucí pracovníky uprchlických táborů, kde studují zejména arabové a 

židé. YMCA zná snad každý emigrant, který prošel sběrným táborem Traiskirchen 

v Rakousku. Dětem i dospělým byla poskytována široká nabídka služeb. Po pobytech 

v táborech byli lépe připraveni na život v nové vlasti (Archiv). 
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 Od roku 1990 se postkomunistické země snažili obnovit práci YMCA.  Nebylo 

to tak jednoduché, protože nebyli zkušení mladí lidé. Organizace neměly peníze ani 

majetek, protože byl zabaven komunisty. Proto byly vytvořeny tzv. Polní skupiny. 

Každá ze skupin podporovala jiný stát. Na rozvoji YMCA u nás se podílely a podílejí 

tyto země: Norsko, Dánsko, Německo, Kanada, Švýcarsko, Anglie a USA. V současné 

době jde však spíše o vzájemnou spolupráci (Šerá, 1996). 

 Za více než 150 let se YMCA rozšířila po celém světě. Najdeme ji například 

v Kanadě, Mexiku, Arménii, Číně či na Islandu. Počet sdružení pracujících pod 

hlavičkou YMCA je po celém světě více než 12000. Má své sídlo v Ženevě. Programy a 

zaměření YMCA se od sebe liší dle přání, potřeb a zvyků lidí z různých zemí. Národní 

organizace nepracují samostatně, ale navzájem spolu spolupracují. Pořádají se 

mezinárodní semináře, školení vedoucích táborů nebo tématická setkání. Členové 

organizace požadují více kontaktů přímo mezi místními sdruženími, aby se mohli od 

sebe učit a navázat přátelství. S tímto cílem pracuje v Africe, Asii, Evropě a Latinské 

Americe oblastní aliance YMCA (Šerá, 1996). YMCA měla ve svém čele mnoho 

zajímavých postav. Většina z nich byla představiteli pozdějšího ekumenického hnutí. 

Jedním z nich byl John R. Mott. Dále pak byli v čele i nositelé Nobelových cen či 

proslulí státníci. Druhý prezident Světové aliance YMCA byl Afričan Endulkachew 

Makonnen. Přiblížil celému hnutí složitost změn v Africe (Archiv). 

Světová YMCA si nedávno připomněla 150 let od svého vzniku. Bylo svoláno 

světové shromáždění do anglického města Coventry. Zde byla přijata i naše YMCA za 

řádného člena Světové aliance YMCA, protože členství ztratila díky komunistické 

likvidaci v roce 1950 a díky rozpadu ČSFR roku 1993 (Archiv). 

4. 2. 3  YMCA a volejbal v ČSR 

Do českých zemí se volejbal dostal až po 1. Světové válce díky J. A. Pipalovi. 

Pipal byl od roku 1919 ředitelem YMCA. I díky armádě, kterou vedl kapitán Machotka, 

profesor Pipal a instruktor J. W. Yonger, byl rozvoj volejbalu u nás podpořen. Tito tři 

začali s ministerstvem obrany organizovat národní kurz obrany. Kurz se konal na 

přelomu léta a podzimu 1919 v Praze a trval šest týdnů. Pořádán byl pro armádní 

tělovýchovné instruktory a byl zaměřen na lehkou atletiku a přípravu sportovců na 

olympijské hry v Antverpách. Instruktoři spali v kasárnách na Pohořelci a přednášky se 

konaly ve Strakově akademii. Praktická část probíhala na letenském atletickém hřišti 
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SK Slavia Praha. Atletika byla doplněna „americkými hrami“, což byl basketbal, push 

ball a pro nás důležitý volejbal (Tesařová, 2009). Zásluhou organizace YMCA se tedy u 

nás hrál volejbal poprvé v roce 1919. V Praze byla hra představena v roce 1920 při 

příležitosti odjezdu českých atletů do Antverp. Více organizací se snažilo začít volejbal 

propagovat, ale YMCA měla výsadní pozici pro své materiální vybavení. Od americké 

armády dostala totiž mnoho míčů a sítě, což ostatní organizace neměly a tyto pomůcky 

byly jen těžko k sehnání. Volejbal se tak prostřednictvím YMCA začal šířit hlavně mezi 

vojáky a studenty (Bosák, 1969). V jednotlivých střediscích YMCA vznikala první 

volejbalová družstva a v pražském centru YMCA Na Poříčí vyšla brzy první pravidla, 

instruktážní příručky a propagační letáky. Tím že vznikalo více a více družstev nejen 

v YMCA, ale i skautských a studentských, založila YMCA v roce 1921 první 

volejbalový „svaz“. Ten začal organizovat a řídit utkání a turnaje. První větší akcí bylo 

mistrovství Prahy (Volejbalová metodika, 2009). Jedno z prvních míst, kde se v YMCA 

začal hrát volejbal, byla Kroměříž. Volejbalový tým tu vznikl v roce 1920 (Volejbalová 

metodika, 2010). Další YMCA týmy byly například z těchto měst: Praha, Liberec, 

Rakovník, B. Bystrica, Bratislava (Kučerová, 2010). Bratislavská Akademická YMCA 

vznikla v roce 1922 a s ní i mimo jiné odbor Wolley-balový (Smotlacha, 1925). 

V polovině roku 1923 se uskutečnilo volejbalové utkání v rámci slavností 

sportovního klubu Jedovnice. V něm soupeřil právě tým Jedovnic a YMCA Brno. 

YMCA zvítězila 3:0 (45:16) (Sport, 1923, č. 30). V září toho samého roku uspořádala 

YMCA volejbalový a basketbalový turnaj v Kroměříži (Sport, 1923, č. 35). Turnaj byl 

považován za mistrovství Moravy a zúčastnilo se ho 21 volejbalových družstev. Tento 

turnaj byl zahájen F. M. Markem, který vykonával funkci předsedy YMCA  

v Kroměříži (Sport, 1924, č. 38). V roce 1923 také vyšla první oficiální pravidla pro 

volley-ball, která vydalo vydavatelské oddělení organizace YMCA v Československu. 

V počátcích se nynějšímu volejbalu u nás říkalo podbíjená. I v angličtině měl volejbal 

více verzí názvů: wolley-ball, wolleyball, volley-ball i volleyball. V padesátých letech 

byl pak nařízen český termín odbíjená (Metodika volejbalu, 2009) 

V roce 1924 zvítězila akademika YMCA v turnaji o mistrovství Slovenska 

(Kaplan, 1975). V témže roce se YMCA Báňská Bystřice v rámci mistrovství ČSR 

postavila týmu I. Strakovka a první set prohrála 5:15, druhý set YMCA skretchovala. 

Na konci roku však větší část sportovců YMCA přestoupila do S. S. K. Univerzita a ta 

byla v té době hlavním činitelem Bratislavského studentského sportu. Ve výboru 
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zastupoval wolley-ball Fritsch. Někteří členové volejbalového odboru startovali 

částečně i za YMCA: Hutka, Lipták, Schelling, Sinčák, Sinicák, Šikura, Tomáška, Dr. 

Mlynár, Dr. Časký, Pullmann, Možješ, Kabina, Repčík, Kuzma, Beseda, Raab, Štiffel, 

Hložný, Uhliari, Kubala a Bučko. YMCA Liberec ke konci sezóny uspořádala turnaj 

v Liberci. Prvenství však na své půdě nezískala, protože turnaj opanoval tým Strakovy 

akademie. V květnu uspořádaly YMCA Brno a S. S. (Sportovní spolek) Universita 

mistrovství Brna (Smotlacha, 1925). Z 16 týmů, které se zúčastnily, vyhrál celkové 

prvenství celek mistra Moravy Č. V. K. Brno. Ten porazil S. S. Univerzitu Brno 2:0 

(15:11,15:8) (Sport, 1924, č. 21). Toto mistrovství bylo sehráno také v roce 1925 a 

pořádal ho stejný tým lidí. Mistrovství se konalo 10. května a hrálo se na hřišti YMCA 

v Brně za Lužánkami (Sport, 1925, č. 18). YMCA se v tomto ročníku umístila na 

druhém místě, když porazila týmy Sokola, Techniky i Reálky. Ve finále pak nestačila 

na tým S. S. University Brno (Sport, 1925, č. 19). Tento rok pořádala své mistrovství i 

Olomouc. 24. května se toho chopila místní YMCA, jejíž tři zástupci se probojovaly do 

semifinálových bojů. Z celkového počtu 8 přihlášených týmu to svědčí o velké oblibě 

volejbalu v YMCA. Ve finále porazila YMCA IA tým Old skauti 15:12, 8:15 a 15:12 a 

zapsala si tak prvenství v tomto turnaji (Sport, 1925, č. 21). V srpnu roku 1925 byl na 

hřišti YMCA Hradec Králové sehrán přátelský zápas domácích s Akademickým 

spolkem Dobroslav. Dobroslav na hřišti domácích neměla šanci a podlehla domácímu 

celku velikým rozdílem 5:0 (15:9, 15:10, 15:7, 15:5, 15:0). V tomto měsíci sehráli 

domácí ještě jedno přátelské utkání s týmem Sokol Pražské předměstí. YMKA Hradec 

Králové opět svého soupeře přehrála. Tentokrát byl výsledek těsnější – 3:2 (15:12, 15:9, 

15:11, 9:15, 7:15). Tento tým, který byl i držitelem poháru Hradce Králové pro rok 

1925, hrál v tomto složení: Melichar, Martinů, Hajlich, Boháč, Růžička a Kalhous. Jeho 

náhradníkem byl Haken (Sport, 1925, č. 36). YMCA Kroměříž organizovala 

volejbalové mistrovství Moravy 18. října a celý den pršelo. Turnaje se zúčastnilo 18 

týmů. Mimo pražské YMCA se zúčastnila také YMCA Kladno. Do finále se probojoval 

tým Vysokoškolského V. K. a Strakova akademie, která V. K. podlehla. Na třetím místě 

se umístil tým YMCA Praha (First, 1926).  

V polovině listopadu roku 1926 byl uspořádán turnaj o putovní pohár YMCA 

České Budějovice. Turnaje se zúčastnilo 11 dívčích a 17 chlapeckých družstev. YMCA 

dala dohromady tři týmy, ale byly značně oslabené, protože někteří členi hráli za své 

ústavy (gymnázia). YMCA tedy vypadla z turnaje velmi brzy a vítězství slavilo 
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Gymnázium České Budějovice (Sport, 1926, č. 47). Toto období bylo velkým 

rozmachem volejbalu v Českých Budějovicích a okolních městech jižních Čech. YMCA 

si dokonce zřídila svůj volejbalový stánek v restaurační zahradě na Střeleckém ostrově. 

Jihočeský kraj dlouho čekal na svou oficiální soutěž (župu). Dlouho dobu se hrálo jen 

„Jihočeské mistrovství ve volleyballu“, které bylo pořádáno formou jednodenního 

turnaje. Tento turnaj si v roce 1930 vyzkoušela pořádat i místní YMCA. Mistrovství 

bylo pořádáno na Střeleckém ostrově za účasti 17 družstev a slušné účasti diváků 

(Tlustý, 2012). 

Hlavní akcí roku 1927 byly světové hry YMCA v Kodani, kterých se zúčastnili i 

naši volejbalisté (Nová tělesná výchova, roč. I) Podle toho také vypadaly přípravy. 

YMCA pořádala hodně utkání. Tým Hradce Králové na začátku sezóny porazil 

středoškoláky z Hradce Králové 5:0 (15:8, 15:1, 15:8, 15:8, 15:5). Dále pak YMCA 

Hradec Králové hrála s týmem Gymnázia Libeň dva dni po sobě. První den vyhrála 

YMCA 2:1 (15:8, 15:9, 13:15). Druhý den byl velmi vyrovnaný a boj nakonec vyhrála 

Libeň 3:2 (13:15, 15:13, 15:9, 13:15, 15:13) (Sport, 1927, č. 17). V témže roce YMCA 

Hradec Králové opět získala putovní pohár na mistrovství Velkého Hradce Králové. 

Dojem si však zkazila o dva týdny později, kdy se YMCA utkala s týmem 

Vysokoškolského sportu z Prahy a podlehla mu 1:4 (5:15, 16:15, 9:15, 10:15, 4:15) 

(Sport, 1927, č. 18). 11. a 12. 6. 1927 se rozhodovalo na mistrovství YMCA v Hradci 

Králové o složení našeho volejbalového týmu pro světové hry YMCA v Kodani. Naši 

volejbalisté dosáhli slušného úspěchu. Když skončili na třetím místě. Další hry se pak 

konali až v roce 1930 v Praze (Sport, 1927, č. 30). V roce 1927 se na hřišti Sokola 

Kroměříže odehrálo mistrovství Republiky Československé, kterého se zúčastnilo deset 

družstev. Jedno družstvo bylo ze Slovenska, dvě z Čech a sedm z Moravy. V turnaji 

startovala i YMCA Kroměříž. Celkové prvenství získala Strakova akademie Praha, 

druhé místo obsadil Sokol Kroměříž a třetí Sokol Brno (Sport, 1927, č. 44).  

Květen roku 1928 byl ve jménu mistrovství Prahy. Turnaje se zúčastnily pouze 

čtyři týmy, včetně týmu YMCA. Ten se však na turnaji neradoval ani z jednoho 

vítězství a patřilo mu konečné 4. místo. Prvenství a titul mistra Prahy získal tým 

Strakovy akademie (Sport, 1928, č. 19). 13. května se konalo Královské mistrovství 

severovýchodních Čech. Pořádal ho sportovní odbor YMCA Hradec Králové. Pro vítěze 

byla připravena jako cena postříbřená soška (Sport, 1928, č. 16). Turnaje se zúčastnilo 8 

družstev, což bylo více než na mistrovství Prahy. YMCA měla v soutěži dvě želízka – 
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YMCA Hradec Králové a YMCA dorost Hradec Králové. Prvně zmiňovaný tým porazil 

hned v prvním kole D. T. J. Červený Kostelec 2:0. Ve druhém kole pak narazili na své 

dorostence a zkušenost se ukázala jako rozhodující. YMCA opět získala vítězství 2:0 a 

dostala se tak do finálového boje. Tam na ně čekal silný tým Sokol Hradec Králové. 

Utkání bylo velmi dlouhé a vyrovnané, ale nakonec se YMCA nepodařilo zvítězit a 

podlehla Sokolu 2:3 (15:11, 8:15, 6:15, 15:8, 6:15) (STAR, 1928, č. 21). Kladno tento 

rok slavilo 25. výročí založení klubu SK Kladno a jednou částí oslav bylo i přátelské 

utkání tamějšího týmu proti týmu YMCA. Kladno tento zápas prohrálo 1:2 na sety. 

V ten samý den (19. srpna) se konal turnaj, který pořádal hanácký volejbalový okresek. 

Bylo přihlášeno 7 družstev, z toho tři registrovaná a čtyři neregistrovaná. Mimo jiné 

mezi nimi byly týmy YMCA Kroměříž a YMCA Olomouc. Turnaj ovládl Sokol 

Kroměříž a druhé místo zaujala YMCA Kroměříž (Sport, r. 1928, č. 34). YMCA 

Kladno uspořádala 22. – 24. června 13. ročník Trojanova putovního poháru. YMCA 

Kladno postavila do turnaje dvě mužstva. Jeden z kladenského YMCA týmu prohrálo 

hned v prvním zápase proti Spartě Kladno 0:2. Lépe se vedlo druhému družstvu, které 

zastupovalo YMCA. To v prvním zápase udolalo tým Uč. besídky 2:0. Pak přišly dvě 

prohry. První s mužstvem TK Star Praha a to ve dvou setech (9:15, 10:15) a druhá 

prohra přišla proti týmu SK Kladno. Konečné prvenství v turnaji vybojoval přemožitel 

YMCA tým TK Star Praha (Star, 1928, č. 26). Koncem září roku 1928 organizovala 

YMCA Hradec Králové a Sokol Hradec Králové mistrovství Československa o putovní 

pohár doktora Františka Smotlachy (Sport, 1928. č. 39). Vítězem tohoto putovního 

poháru se stala Strakova akademie. Zástupce YMCA Hradec Králové vyřadil právě 

budoucí vítěz 2:0 na sety. 

V lednu 1930 přijela do Prahy lotyšská univerzita Riga a sehrála se přátelská 

utkání ve volejbale a basketbale s výběrem pražské YMCA v její tělocvičně. Volejbal se 

v tomto období velmi rozšířil působností Čsl. Volleyballového a Basketbalového Svazu 

v Praze i na venkově. Mimo YMCA se hrál volejbal i v tělocvičných jednotách, ve 

vojsku, na školách. Volejbal hrálo čím dál více lidí pro zábavu. Veškeré turnaje v Praze 

se hrály v tělocvičně paláce YMCA. V březnu byla v paláci YMCA valná hromada 

Volleyballového a Basketbalového svazu ČSR. Zde byl předsedou svazu zvolen dr. 

František Smotlacha (Nová tělesná výchova, roč. II).  

V únoru roku 1932 YMCA Praha domluvila zápas s týmem Kalev, jež byl 

mistrem Estonska. YMCA tak chtěla propagovat „americké sporty“. Tým Estonska tři 
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roky nikdo neporazil a hlásal, že nemá v Evropě konkurenci. Do Prahy přijel 

v nejsilnější sestavě a jeho prognózy se potvrdily (STAR, 1932, č. 5).  Naše 

reprezentace prohrála oba přátelské zápasy. První den 15:13 a 15:11, druhý den pak 

15:10 a 15:2 (STAR, 1932, č. 7). V srpnu uspořádala YMCA Praha týdenní kurz pro 

trenéry a rozhodčí. Konal se v táboře YMCA na Vlčici na Staňkovském jezeře. Tento 

projekt vedl F. M. Marek. Přednášel zde teorii a vykonával i praxi volejbalu (STAR, 

1932, č. 18). V rámci Tyršových oslav uspořádal Sokol Slaný volejbalový turnaj. Na 

vítěze čekala putovní cena. Tu si nakonec odnesla YMCA Kladno, která ve finále 

přehrála tým Sokol Slaný (15:6, 15:10, 10:15, 15:8) (STAR, 1932, č. 38). Právě 

v YMCA Kladno se téhož roku hrál další turnaj, čítající však jen tři družstva. Vyhrála 

ho Reálka Kladno, která YMCA Kladno porazila těsně 3:2. Reálka pokořila i VS 

Kladno. Taktéž i YMCA 3:1 na sety. Vítěz si odnesl cenu, kterou do turnaje věnovala 

YMCA (STAR, 1932, č. 42). S týmem YMCA Kladno je spojen i první ženský 

volejbalový turnaj. Byl uspořádán v roce 1936 a jmenoval se „O pohár STARu“. Do 

turnaje se přihlásilo šest dámských družstev a YMCA měla dva týmy. Do finále se 

probojovalo družstvo VS Praha a YMCA Kladno. Pražský tým však s přehledem 

kladenské ženy porazil 3:0 (STAR, 1936, č. 20). Volejbal se v organizaci YMCA hrál 

až do počátku 40. let, kdy už YMKA omezovala svou činnost (Protein, 2009, roč. 11).  

4. 3  Vysokoškolský sport 

4. 3. 1  Vysokoškolský sport od jeho vzniku do roku 1947 

Před rokem 1910 se píše období počátků organizované péče o tělesnou výchovu 

a sportování mládeže studující na českých vysokých školách. Jedním ze zakladatelů 

Akademického tělocvičného spolku byl Adolf Hájek. Pracoval zde jako cvičitel 

studentů práv z Česka a Německa. Před rokem 1907 nebyl na českých vysokých 

školách žádný samostatný tělovýchovný program. Studenti sportovali jen v rámci 

Sokola a to je neuspokojovalo. První zmínky o sportu vysokoškoláku jsou z Brna, kde 

působil prof. Ing. Ursíny. V roce 1908 byl na Karlo-Ferdinandově univerzitě lektorát 

tělovýchovy a her, v jejímž čele byl prof. Antonín Krištof. Jeho doménou byla česká 

házená. Po jeho smrti nastoupil na jeho místo František Smotlacha (Bělohlávek, 2010).  

Po změnách v roce 1918 se zvýšila mezi lidmi snaha o tělesnou zdatnost a to způsobilo, 

že se na vysokých školách začalo více mluvit o tělesné výchově. František Smotlacha se 

stal v roce 1919 lektorem tělesné výchovy na ČVUT. Souběžně pracoval jako cvičitel 
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v sokolských jednotách. Uplatňoval tzv. biologickou metodu tělesné výchovy.  Ústav 

tělocviku a sportu při Universitě Karlově a lektorát tělesné výchovy a ČVUT tvořily 

ústředí tzv. Vysokoškolského sportu. Byly sem zařazeny i sportovní oddíly Vysoké 

školy Báňské v Příbrami. Po vzoru Vysokoškolského sportu v Praze byl v roce 1918 

vytvořen badatelem fyziologie Edwardem Babákem Vysokoškolský sport Brno 

(Reitmayer, 1972).  

Vznik českého vysokoškolského sportu je spojen se jmenováním Dr. Smotlachy, 

učitelem sportovních her, sportu a her při Univerzitě Karlově. V dubnu roku 1910 F. 

Smotlacha charakterizuje VSP jako školskou a studentskou instituci, která je určená 

k tělesné výchově, rekreaci a sportu pro posluchače českých vysokých škol. Od dubna 

započal Smotlacha práci na organizační struktuře VS. Začal cvičit pod širým nebem. 

Zaměřil se zejména na lehkou atletiku, lawntennis, házenou, plování, cyklistiku, 

turistiku a sporty v přírodě. V zimě se pak zaměřil na lyžování, hockey, bruslení a 

sáňkování. Následující léto přidal vodní turistiku, táboření a pobyty v přírodě 

(Reitmayer, 1972). Uplatnil takto ve VS svou biologickou metodu, která byla založena 

na tom, že vedla člověka z tělocvičen do přírody a v zimě naopak. Pobyt v přírodě a 

ostatní tyto aktivity byly nejdůležitější součástí TV na českých vysokých školách 

v Praze (Nová tělesná výchova, 1939). K veškeré této činnosti nebyl Smotlachovi 

k dispozici žádný pomocník. Pomáhala mu jen jeho žena, která mu do roku 1922 dělala 

sekretářku. Vše bylo na bázi dobrovolnosti. Neměl k dispozici žádnou kancelář, 

tělocvičnu ani hřiště (Bělohlávek, 2010).   

Zásluhou VS zlidověly některé sporty, které byly dříve považovány za sporty 

pro nejvyšší vrstvu. Byl to například tenis, šerm, jezdectví, lyžování, lukostřelba nebo 

rytmika, uvádí ve své publikaci Reitmayer (1972). Smotlacha postupně sám řízení 

nezvládal, tak si k sobě vybral šikovné žáky jako spolupracovníky. Vzniká první hřiště 

na Letné, kde jsou kůly jako brankové tyče na fotbal a českou házenou. Postupně 

vznikají škvárové dráhy. Prkenné boudy slouží jako šatna. V prvním roce působení VS 

byl největší zájem o fotbal a atletiku. V roce 1914 mají nejoblíbenější sporty VS už své 

oddíly. Nejvíce členů má tenis. V tomto roce čítá VS okolo 1000 sportovců. 1. Světová 

válka neumožnila Smotlachovi pokračovat v pedagogické i organizační činnosti. 4 roky 

působil v rakouské armádě na frontách. Po válce se ke své činnosti vrátil. Oddíly VS se 

postupně začaly napojovat na ústřední sportovní svazy jednotlivých sportů a 

podřizovaly s jejich normám. Například lyžařský klub VSP byl členem Svazu lyžařů 
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RČS. Aktivit VS se účastnili i vysokoškolští učitelé. Někteří v oddílech trénovali nebo 

dělali funkcionáře. V roce 1925 začíná Smotlacha se spolupracovníky vydávat věstník 

vysokoškolského sportu s názvem „Studentský sport a tělocvik“ s přílohou „Marathon“. 

Smotlacha se snažil navázat na Tyršův tělovýchovný systém. Rozvíjel ho a obohacoval 

o nové a moderní směry. Cíly VS nebyly výkony, ale radost z volného pohybu, her a 

cvičení. I tak se postupem času v rámci klubů začalo soutěžit a začaly vynikat kolektivy 

či jednotlivci. Členové VS se stávali nejlepšími sportovci v klubech a byli členy 

reprezentace, která je posílala na OH či MS. Vynikali pak na Světových akademických 

hrách. Hlavním útočištěm sportovců byly tělocvičny na hřištích Strakovy akademie. 

František Smotlacha se VS věnoval až do uzavření vysokých škol za nacistické 

okupace.  Poté se věnoval už jen mykologii a praktickému houbařství (Bělohlávek, 

2010). Smotlacha (1934) ve své publikaci Kniha o Vysokoškolském sportu uvádí, že do 

roku 1930 VS nasbíral 6700 členů.   

Rok 1930 byl velmi podstatný pro další vývoj VSP. Ministerstvo školství a 

národní obrany pronajalo budovu Marathon v Černé ulici pro užívání VS. V těchto 

prostorech byly tři tělocvičny, hala a administrativní místnost. V tomto roce se 

uspořádala „Slavnost vítězů“ k dvacátému výročí vzniku Vysokoškolského sportu. Na 

slavnosti byly prezentovány fotografie, dokumenty, trofeje, suvenýry a medaile. Byl zde 

i exponát moudré sovy, která se stala součástí znaků organizací českého 

vysokoškolského sportu (Bělohlávek, 2010).  Členská základna v předválečném období 

nebylo moc veliká, ale působila v ní zhruba třetina vysokoškoláků. Nejvíce studentů 

měla organizace z UK a ČVUT. Studenti se do organizace hlásili i pro jisté výhody. 

Měli například zlevněné jízdné v hromadné dopravě (Reitmayer, 1972). Ve třicátých 

letech bylo v Praze již 27 sportovních klubů s 500 oddíly. V těchto klubech bylo 

registrováno 7000 studentů. Z toho přibližně 3500 z UK a 3400 z ČVUT. Na konci 

třicátých let se muselo přejít od dobrovolnosti působení v organizaci na povinnost. 

V předpisech o branné výchově měly vysoké školy tyto úkoly: zabezpečit brannou 

výchovu, starat se o brannou tělesnou průpravu, zajistit výcvik v pomocných a branných 

službách a branný výcvik. To donutilo školy změnit učební plány. Zařadily do něj např. 

Nauku o obraně státu (Smotlacha 1924). 22. listopadu roku 1930 se v budově Marathon 

konal slavnostní večer na oslavu 20 – ti let od založení Vysokoškolského sportu. Večer 

byl zahájen výstavou VS, kde byly fotografie, diagramy, sloupce, časopisy, publikace. 

VS tak dokázal, jak se v poslední době rozmohl. Na úvod zazněla předehra hudebního 
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souboru VS a uvítání ředitelem VS Dr. Františkem Smotlachou.  Ten zahájil slavnost 

nejen těmito slovy: „Vysokoškolský sport začal svojí činnost před 20 lety. Měl sice malé 

počátky, ale veliké cíle a nakonec i úspěchy. Snahou jeho bylo především poskytnout 

tělesnou výchovu, rekreaci i možnost sportu všemu studentstvu a vyvést je tak z kaváren 

a hospod, což se také VS jistě daří. Že VS činí čest svým školám, jest jisto nejen ze zpráv 

časopisů.“ Smotlacha také zmínil, jak moc důležitá je účast dobrovolníků v této 

organizaci: „Většinu práce koná VS se spolupracovníky dobrovolnými, placených sil je 

jen málo. Výsledkem této spolupráce jsou plné tělocvičny, plná hřiště. Jeví se potřeba 

nových cvičeben pro stále se hlásící studenty ke cvičení. Potřebuje ovšem ještě svoje 

stadiony, a svoje řádně placené asistenty a další trenéry.“ Ředitel poukázal na cvičitele, 

náčelníky, vůdce a pracovníky, kteří se věnují okolo 7000 posluchačům a absolventům 

vysokých škol. Klade důraz na dobrovolnost těchto pracovníků. Smotlacha nezapomněl 

v tomto proslovu poděkovat ministerstvu školství a národní osvěty za získání 

tělovýchovného ústavu Marathon (Smotlacha, 1930, s. 4). 

V roce 1938 chtěla vláda sjednotit tělovýchovu. Ministerský předseda Josef 

Beran požaduje sloučení všech organizací tělesné kultury. Představitelé sportovních 

organizací tento proces odmítli (Bělohlávek, 2010). V roce 1930 se pořádaly 

akademické hry v Monaku. Staly se manifestací studentů na mír, demokracii a svobodu. 

Čeští studenti protestovali proti okupaci Československa. V průběhu her bylo 

fašistickou armádou přepadeno Polsko, tak byly hry ukončeny s předstihem. V listopadu 

roku 1939 dochází k uzavření vysokých škol a majetek vysokoškolského sportu byl 

zabaven. To má za následek přerušení činnosti VS na 6 let. 2. Světová válka zapříčila i 

přerušení pořádání akademických her na 8 let (Reitmayer, 1972). 

Po 2. Světové válce ke studiu nastoupilo velké množství studentů. Ti co museli 

studium přerušit a také ty ročníky, které nemohly kvůli okupaci studovat. Studentů tedy 

bylo dvojnásobně než pře válkou. Začala snaha o obnovení VS.  Bohužel už se do 

tohoto procesu nezapojil František Smotlacha. Při I. Světovém kongresu studentstva 

v Praze v roce 1946 byl založen Mezinárodní svaz studentstva (MSS). Jeho hlavním 

úkolem bylo obnovení předválečné tradice světových akademický her, organizování 

mezinárodní výměny, turnaje, tábory, propagovat tělesnou výchovu a sport mezi 

studenty a v tisku. Oddělení tělovýchovy a sportu vedl Jaroslav Šilhavý, který se 

později stal jedním z členů Mezinárodní federace univerzitního sportu (FISU). MSS 

uspořádal v roce 1947 zimní univerzitní hry v Davosu, kterých se zúčastnilo 300 
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studentů. Za půl roku pak letní hry v Paříži za účasti 800 studentů ze 17 zemí. Naši 

reprezentanti byli vyhlášeni nejúspěšnější účastnickou zemí zásluhou Emila Zátopka, 

který na tratích 1500m a 5000m zaběhl nové akademické rekordy. Po únoru roku 1948 

byly všechny svazky, spolky a kluby sloučeny do jedné organizace. Tou byla Česká 

obec sokolská (Bělohlávek, 2010).   

4. 3. 2  Vysokoškolský sport v období 1949-1989 

Po únoru 1848 se VS Praha a VS Brno rozpadají. Studenti z Prahy odcházejí do 

sportovních klubů dle odvětví. V Brně chtěli pod hlavičkou Včely Brno založit 

sportovní organizaci, kde chtěli navázat na VS, ale nepodařilo se jim to. Po roce 1948 se 

usilovalo o jednotu československého tělovýchovného hnutí. Byla zavedena státní péče 

o TV a sokol byl brán jako jednotná tělovýchovná a sportovní organizace. Přecházelo se 

tak od kapitalismu k socialismu. Vznikaly vysokoškolské jednoty, které se snažily 

obnovit Vysokoškolský sport. To se jim však v plné míře nepodařilo. Politické orgány 

totiž řešily problémy budování socialismu (např. přestavba školského systému, 

sjednocení tělovýchovných, sportovních a turistických organizací). V roce 1949 byly ve 

Špindlerově Mlýně uspořádány VIII. Zimní světové univerzitní hry. Byl však malý 

počet zúčastněných zemí. Přesto přišlo hodně diváků. ČSR získala 6 zlatých medailí 

(Bělohlávek, 2010).  V témže roce se na oddělení tělovýchovy a sportu ministerstva 

školství dostává schopný Vladimír Pokorný a společně s kolegy pak v roce 1952 zřizuje 

na vysokých školách katedry tělesné výchovy. Následně svolal schůzi do Choltic, kam 

se sjeli všichni vedoucí kateder tělesné výchovy. Pokorný zde sdělil poslání, cíl a nové 

úkoly pro tyto katedry. Místo vysokoškolských sokolských jednot byla pro členy 

Odborového svazu zaměstnanců a studentů vysokých škol zřízena Dobrovolná 

tělovýchovná organizace Slavia, která měla spolupracovat s katedrami tělesné výchovy. 

Od té doby vysokoškolský sport ovlivňuje právě tato společenská organizace a 

ministerstvo školství (Bartošek 1974). V roce 1953 se začalo studovat na ITVS jako 

samostatné vysoké škole. Institut sídlil v Tyršově domě. (Kossl, 2004). ITVS nebyl pod 

vedením MŠ. Úkolem institutu bylo vzdělávat pracovníky pro potřeby armády, pro 

katedry tělesné výchovy a dobrovolné činnosti. V roce 1858 se institut spojil se 3 

katedrami tělesné výchovy a vznikla fakulta Vysoké školy pedagogické, kde se 

děkanem stal prof. Jiří Wála. V roce 1959 byla VŠP zrušena a vzdělávání se vrátilo na 

Univerzitu Karlovu. V témže roce byl Institut jako fakulta včleněn do UK a od roku 
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1965 figuruje pod názvem Fakulta tělesné výchovy a sportu UK. V Praze také vzniká 

nová jednota TJ Slavia VŠ Praha v jejímž čele byl Ing. Miloš Holý, DrSc (Bělohlávek, 

2010). 

Koncem roku 1953 velmi stoupl počet tělovýchovných jednot na vysokých 

školách. Bylo jich již 136, což oživilo sportovní činnost vysokoškoláků. Způsobilo to i 

rozmach sportů, které byly před 2. Světovou válkou tolik oblíbené (např. odbíjená, 

košíková, lyžování, lehká atletika a turistika). V roce 1955 bylo pak ve 

vysokoškolských TJ 21 tisíc členů. Velkých úspěchů se však moc nedosahovalo, 

protože skupiny byly malé a také bylo málo prostředků. Prahu zasáhla zejména ztráta 

Strakovy akademie.  Studenti byli velmi zaneprázdněni a oddíly se pomalu rozpadávaly.  

Nebyl dostatek tělocvičen a hřišť. To vše vedlo k nevelikým úspěchům sportovců.  

Tímto začala další etapa socialistické tělesné výchovy v podobě ČSTV (Bartošek, 

1974). 

Snaha dát dohromady nejlepší vysokoškoláky do TJ VŠ Praha se nesetkala 

s kladným ohlasem od vedoucích kateder tělesné výchovy. Nakonec se dojednalo, že 

sportovci FTVS UK budou členy TJ VŠ Praha a budou za ně závodit. Tuto změnu 

MŠTV moc nepodporovalo (Bělohlávek, 2010). Katedry tělesné výchovy se staraly o 

sportovní přebory vysokých škol, aby zvýšily zájem studentů, aby se zlepšil 

výkonnostní sport studujících a aby umožnily přehlídky vysokých škol v tradičních 

sportech. V prvním roce (1956/57) startovalo 17 tisíc studentů a o dva roky později už 

25 tisíc. Zvyšoval se i počet druhů sportů z 6 na 18 (Bartošek, 1974).  

V roce 1956 byl přijat nový zákon o organizaci tělesné výchovy.  Obsahoval 

principy organizace a řízení TV a sportu, které více méně platily až do roku 1989. 

V tomto období měla největší úlohu organizace ČSTV a stala se představitelem celého 

tělovýchovného hnutí a měla povinnost pečovat o vědeckou a výzkumnou činnost, o 

výchovu tělovýchovných kádrů, o mezinárodní styky. ČSTV měla v roce 1957 900 tisíc 

členů a členové stále přibývali.  Například v roce 1961 bylo členů již 1,5 miliónu. Na 

konci padesátých let převládal v činnosti organizace vliv politické situace.  Je to patrné 

z materiálů ze sjezdů a konferencí ČSTV. Dále pak z organizování spartakiád apod. 

(Kossl, 2004). Začaly se tak pořádat soutěže vysokoškolského sportu společně s ČSTV 

a ČSM. Hlavní soutěží byla československá universiáda. Vznikaly také soutěže uvnitř 

vysokých škol a mezi sesterskými vysokými školami. Velmi oblíbená byla sportovní 

akce k 17. Listopadu. Nejlepší sportovci byli oceňováni titulem vzorný sportovec školy. 
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Výrazně stoupl i zájem o turistickou činnost. Bylo to hlavně důsledkem dobudování sítě 

vysokoškolských tělovýchovných jednot, která skoro odpovídá síti kateder tělesné 

výchovy. Mohla tak dobře fungovat spolupráce mezi nimi. V roce 1966 bylo na 

vysokých školách v ČSSR 47 TJ se 400 oddíly. Nejčetnější byly oddíly košíkové, 

odbíjené, lyžování, kopané, umělecké gymnastiky a lehké atletiky. Velký počet 

sportovců TJ Slavia VŠ působil v nejvyšších soutěžích a získávali často tituly mistrů 

ČSSR nebo dokonce mistrů světa (Bartošek, 1974). 

V roce 1961 byla odstartována etapa československých univerziád. Letní část 

byla v tomto roce v Hradci Králové a zimní v Olomouci. Od té doby se universiády 

jednou pořádaly na Slovensku a jednou v Českých zemích. Hlavním propagátorem 

těchto universiád byl PhDr. Bohuslav Sýkora, DrSc, který byl od roku 1973 předsedou 

Svazu vysokoškolského sport ÚV ČSTV. Své místo měly i technické sporty, které se 

zařadily pod Svazarm. Důležité bylo pro technické sporty přijetí Jednotného systému 

branné výchovy obyvatelstva v roce 1973 a poté Zákon o branné výchově. V 70. a 80. 

letech se na univerziádách začaly provozovat právě i technické sporty a konala se i 

akademická mistrovství (např. rádiový orientační běh, ploutvové plavání nebo letecké 

modelářství) (Bělohlávek, 2010). 

ČSTV nebyla spokojena s fungováním vysokoškolského sportu, protože ne vždy 

chtěli plnit jejich rozhodnutí, které považovali za neodborné. Byla jmenována komise 

vysokoškolského sportu a poté rada VS. Následně pak v roce 1967 vznikl Výbor 

vysokoškolského sportu ÚV ČSTV a brzy pak Výbor vysokoškolského sportu při ČÚV 

ČSTV. Na počátku sedmdesátých let začala být tělovýchovná zařízení financována ze 

zdrojů ČSTV na celospolečenské zdroje a během pěti let se vynaložené prostředky na 

výstavbu tělovýchovných zařízení zvedly o 70 procent. Nejvíce se stavěly bazény, 

sportovní haly a uměle ledové plochy. V roce 1975 vznikla komise národních výborů 

pro mládež a TV, která byla v 80. letech zrušena (Bělohlávek, 2010).  

V říjnu roku 1968 studenti odmítli nastoupit k zápasu se sportovci SSSR, jako 

protest proti okupaci ČSR. To znamenalo pro VS velké problémy s ČSTV. Nezabránilo 

to však velkému rozmachu VS sportu v tomto období. Na jednání ÚV KSČ roku 1972 

se diskutovalo o hlavních úkolech pracovníků českého a československého VS. Bylo 

usilováno o to, aby členové vysokoškolských jednot chápali sport jako prostředek boje 

za porozumění, přátelství a spolupráci mezi národy a za světový mír. VS tedy 

představoval významnou složku tělovýchovného hnutí. V roce 1973 bylo ve 32 VS 



 

37 
 

jednotách ČSR registrováno 16 tisíc členů a celostátně pak necelých 27 tisíc. Při XIV. 

sjezdu KSČ dostali sportovci jistotu, že se i dále bude rozvíjet VS. Zejména kvůli 

dvěma dokumentům: dokument týkající se řešení otázek masového rozvoje tělesné 

výchovy a dokument řešící zásady a organizaci zabezpečení vrcholového sportu 

v ČSSR (Bartošek, 1974). V roce 1984 se stal předsedou Československého 

vysokoškolského sportu prof. PhDr. Svatopluk Jančálek, Csc. V této funkci zůstal do 

roku 1990 (Bělohlávek, 2010). 

4. 3. 3  Vysokoškolský sport od roku 1989 do současnosti 

Po listopadu 1989 se rozhodlo, že se nemůže konat spartakiáda, která byla už 

dlouho připravená. Důvody byly politické, ekonomické a organizační. Činovníci svazu 

ZRTV, kteří byli v čele příprav hromadných vystoupení, nepodlehli mediálnímu tlaku, 

pozměnili podmínky a připravili tělovýchovné slavnosti ve většině tělovýchovných 

jednot. Slavnosti byly zorganizovány i celostátně na stadionu Evžena Rošického 

(Kostková, 2005). Konec osmdesátých let minulého století přinesl změny ve sportu 

obecně, tedy i ve vysokoškolském sportu (Bělohlávek, 2010). Bogdálek (2000) ve své 

publikaci toto období nazývá novou etapou ve vývoji vysokoškolského sportu. Roku 

1990 totiž v Tyršově domě bylo předsednictvo ČVS rozšířeno o několik členů z hnutí. 

Jedním z nich byl doc. František Dvořák, který sehrál významnou roli v průběhu 

listopadových událostí. Toto předsednictvo vytvořilo strategii o další činnosti 

vysokoškolského sportu dle nových společenských podmínek. Bělohlávek (2010) uvádí, 

že toto období také ovlivnilo činnost kateder tělesné výchovy, které přišly o své zažité 

jistoty existence a financování. Jeden z důvodů byla i nejistota podpory ze strany 

ministerstva školství. Začalo se pochybovat o zařazení tělesné výchovy do učebních 

plánů vysokých škol od prvního do čtvrtého ročníku. Bylo tedy hlavním úkolem 

zachovat katedry tělesné výchovy, klást důraz na veškerou tělovýchovu na vysokých 

školách, propojit výuku tělesné výchovy se zájmovou tělesnou výchovou, propojit 

vysokoškolské kluby, katedry a ČVS. Výkonný výbor spolu s MŠMT vytvořily nové 

směrnice a metodický návod jako doporučení děkanům a rektorům k poskytování 

sportovních stipendií a trenérských odměn. Celkově toto období Bogdálek (2000) 

považuje za dobu obrodu vysokoškolského sportu. 

V roce 1992 byla uspořádána valná hromada ČVS, kde byla zhodnocena 

dosavadní činnost svazu a výkonného výboru, který odstupoval. Zvolen byl nový 
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devítičlenný výbor, kterému velel František Dvořák a sekretáře mu dělal Ladislav 

Vladyka. Ten byl však po rozdělení republiky v roce 1993 nahrazen Václavem 

Šambergerem. Tento výkonný výbor byl zvolen na 4 roky (Bogdálek, 2000). 

Bělohlávek (2010) ve své publikaci uvádí poslední společnou akci ČSFS a národních 

výborů. Byla to československá univerziáda V Hradci králové a Bánské Bystrici. Od té 

doby byly reprezentace České a Slovenské republiky prezentovány samostatně. Do 3. 3. 

1993 reprezentaci zajišťoval Český vysokoškolský sport. A od tohoto data pak Česká 

asociace akademického sportu (ČAAS). 

Roku 1994 byla založena nadace na rozvoj vysokoškolského sportu z důvodu 

zlepšení podmínek rozvoje všech forem tělesné výchovy a sportovních aktivit studentů. 

O rok později vznikla tradice vyhlašování nejlepších akademických sportovců a 

kolektivu roku. Při té příležitosti dostávají ocenění i zasloužilí pracovníci 

vysokoškolského sportu. Vývoj v tomto období byl odrazem velkých legislativních 

změn. Snahou všech pracovníků vysokoškolského sportu bylo, aby měl univerzitní sport 

pozice v systému ČSTV. Zejména kvůli přijímání finančních zdrojů nejen ze strany 

MŠMT a výjimečně od sponzorů (Bělohlávek, 2010). 

Následná volební Rada se konala v roce 1996. Byla zde opět zhodnocena práce 

výkonného výboru za minulé období a zvolen výbor nový – tentokrát sedmičlenný. 

Předsedou zůstal František Dvořák. Úkoly nového výboru byly podobné. Hlavní cílem 

bylo zabezpečovat sportovní přebory na fakultách, přebory škol a oblastí a akademické 

Mistrovství ČR. V témže roce výkonný výbor uzavřel dohodu s katedrami tělesné 

výchovy o jejich kolektivním členství v ČAAS. To bylo důsledkem lepší mediální 

propagace vysokoškolského sportu. Zasloužil se o to zejména redaktor Českého 

rozhlasu Zdeněk Vlk. Dále pak díky Jaroslavu Velíškovi, který působil v časopisu 

„Akademický sport“. Na dalším zasedání Rady ČAAS roku 1999 byl schválen nový 

název asociace – Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS). V tomto období se stále 

jen těžko hledaly finanční zdroje (Bogdálek, 2000).  I tak byla ČAUS stabilizované 

zájmové tělovýchovné a sportovní sdružení s moderním pojetím činnosti, širokým 

multisportovním pojetím a funkčním systémem specifických sportovních soutěží a 

přeborů. Svými výsledky se podílí na reprezentaci ČR a stále je napojena na katedry a 

ústavy tělesné výchovy a sportu. V roce 1996 zřídil výkonný výbor funkci tiskového 

mluvčího, ve které byl dr. Zdeněk Vlk. V roce 2001 jej vystřídal Jaroslav Velíšek. Na 

konci roku 1999 měla ČAUS přes 29 tisíc členů, což jí pomohlo při rozdělování 
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finančních prostředků. Zvláštní organizační formou v ČAUS jsou vysokoškolská 

pracoviště ve velkých městech (Praha, Brno, Plzeň). Ti zajišťují spolupráci s městskými 

tělovýchovnými organizacemi a podílejí se na organizaci nemistrovských soutěží pro 

studenty VŠ a univerzit. ČAUS zastřešuje mnoho vysokoškolských lig (např. 

volejbalová, plavecká). Společně s fakultami pořádá „Sportovní přebory českých 

vysokých škol“ pro všechny vysokoškoláky. Dále pak nesmírně úspěšné České 

akademické hry. Ty navázaly na československé univerziády v roce 2002 v Brně. Při 

oslavě 100 let univerzitního sportu byl pořádán v Praze devátý ročník s účastí kolem 

2500 studentů. Učitelé vysokých škol mají velikou zásluhu na funkci propojení kateder 

tělesné výchovy a ČAUS, protože připravují své studenty na soutěže, přihlašují 

svěřence a v neposlední řadě působí jako jejich trenéři a funkcionáři (Bělohlávek, 

2010). 

V současné době je nejvyšším výkonným orgánem ČAUS sedmičlenný výkonný 

výbor. Za administrativní a organizační činnost pak zodpovídají sekretáři V. Šemberger 

a L. Vladyka. Kolektivním členem ČAUS je ČAATS, pod kterou patří mnoho sportů 

(např. biatlon, letecké sporty, sportovní střelba…atd.). ČAUS je členem ČSTV a mají 

velmi těsné, věcné a stabilizované vztahy. Mají mezi sebou trenérské spolupráce, 

spolupracují v oblasti specifického sportovního a technického vybavení. Vztahy 

s MŠMT jsou tradiční a také velmi dobré, protože ČAUS spoluvytváří dobré jméno 

MŠMT svou širokou základnou, bohatou činností a dobrými sportovními výsledky. 

ČAUS má své webové stránky, kde jsou základní informace o činnosti, prezentace 

vysokoškolské sportovní soutěže a jejich výsledky. Dále pak vychází časopis 

Eurocampus, jehož částí je univerzitní sport. Během sta let trvání prošel vysokoškolský 

sport hodně změnami příčinnou státního uspořádání, světovými válkami a politickými 

vlivy. I tak se snažil pracovat na principu harmonického formování generací, studentů a 

příslušníků české intelektuální sféry. Vždy podporoval sportovní reprezentaci naší země 

(Bělohlávek, 2010). 

4. 3. 4  Volejbal a Vysokoškolský sport 

4. 3. 4. 1  Od počátku fungování organizace do roku 1930 

Jak už víme, do Československa se volejbal dostal díky kurzům, které byly 

pořádány pro armádu. A díky přípravě našich atletů na olympiádu v Antverpách. V roce 

1921 založila YMCA první volejbalový orgán, který byl považován za svaz. Není však 
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žádný tištěný záznam o této skutečnosti. I přesto je tento rok považován za rok vzniku 

našeho organizovaného volejbalu (Vrbenský, 2011). 

Mimo organizací YMCA měla velký podíl na šíření volejbalu u nás organizace 

Vysokoškolský sport. Družstva vysokoškolského sportu hrála významnou úlohu v 

celkové výkonnostní úrovni. Hlavním důvodem bylo, že se volejbal mezi studenty stal 

v krátké době velmi oblíbeným. Na vysokých školách se začal hrát volejbal již v roce 

1919 a prvním oddílem se stala Strakova akademie (Strakovka). Byly zde velmi dobré 

podmínky a organizace.  Proto se Strakovka stala hlavním propagátorem a zejména 

dobrým demonstrátorem při šíření volejbalu (Kaplan, 1975). Smotlacha (1925) 

upřesňuje, že náčelníky Strakovy akademie byli  Maro Pluskal a Vl. Černý. Brzy zde 

vzniklo několik družstev mužů. Tato družstva mezi sebou vedla boje a to zvyšovalo 

jejich herní úroveň. Strakovka měla 1. tým, do kterého byli přiřazováni ti nejlepší hráči. 

Toto mužstvo mívalo 12 borců, z nichž se mohlo při utkáních vybírat.  

Dlouho dobu tak volejbalový tým Strakovy akademie neměl rovnocenného 

soupeře.  Tím, že Strakovka posílala do soutěže výhradně svůj, již zmíněný 1. tým, 

ostatní Vysokoškolské volejbalové kluby (VVK) jí chtěly konkurovat. Vznikly týmy VS 

Marathon a  Masarykova kolej. Tyto týmy dokázaly Strakovce důstojně konkurovat. 

Vysokoškolské volejbalové oddíly měly v počátcích k dispozici 4 kurty na zahradě 

Strakovy akademie. Dále pak jeden na Petrském nábřeží a na Flóře. Vysokoškolský 

sport se snažil po vzoru organizace YMCA pořádat volejbalové kurzy a studenti jezdili 

hrát exhibiční zápasy mimo Prahu. Někteří hráči se po studiích vrátili zpět do svých 

rodných měst a zakládali zde nové oddíly a volejbalová družstva (Volejbalová 

metodika, 2010) 

Na Moravě rostl Strakově akademii také silný soupeř. Byl to tým Sokola 

Kroměříž, který se většinou umisťoval na předních příčkách turnajů (Nová tělesná 

výchova, roč. I). Na rozdíl od házené, která začala ve sportovních klubech upadat, se 

začalo dařit právě volejbalu. V roce 1922 byl v Příbrami turnaj o putovní cenu, kterého 

se zúčastnilo 7 družstev.  Ten vyhrála Strakova akademie. Náčelníkem oddílu byl Josef 

Firbas. Ve wolley-ballovém sboru zasedal vedle Firbase i Bechyně, Běhal, Černý, Palla, 

Vatier a další. Strakova akademie vedla tuhé boje také s týmem VVK. Praha. Ten vznikl 

v roce 1923 a jeho náčelníkem byl Černý. I. mužstvo hrálo v tomto složení: Černý, 

Běhal, Vatier, Palla, Vondrovič, Dlouhý, Mádlo, Flek.  II. mužstvo mělo toto složení: 

Novák, Poslušný – Aqua, Schröder, Skrbek, Cmunt, Roztočil, Kredba, Malina, 
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Ruháček. Tento oddíl se však později spojil se Strakovkou II. Dalším silným 

vysokoškolským týmem byla Masarykova kolej, která se dala dohromady v roce 1923. 

Její první tým hrál v tomto složení: Růžička, Šebela, Kulhánek, Slaný, Přibík, Doležal. 

Kolenatý, Martinec, Vávra, Otmar, Sedláček, Zelenka, Šíma, Schwartz, Kuchyňka, 

Homola, Šůla, Janků. Masarykova kolej  měla své vlastní hřiště ve dvoře Masarykovy 

koleje a založila dokonce i druhý tým. Velký úspěch zaznamenal tento celek na turnaji o 

mistra Čech v roce 1923. Obsadil zde II., III. a IV. místo (Smotlacha, 1925).  

Dalším pražským významným týmem volejbalových počátků u nás byl tým 

Česká Technika. Odbor wolley-ballu byl nejpopulárnějším na Technice. Volejbalové 

hřiště nebylo příliš kvalitní, ale i přesto bylo stále obsazené. Pořádaly se zápasy mezi 

jednotlivými ročníky a fakultami. Wolley-ballový odbor měl největší přírůstek cvičících 

členů. Odbor zdomácněl na nádvoří techniky a celé dny tam jednotlivé týmy trénovaly. 

Pořádal se závod mužstev techniky a prvenství získal tým ze strojní sekce, IV. ročníku. 

Zasloužil si tak pohár pro vítěze. Technika absolvovala utkání s týmem S. S. Univerzita. 

I. tým techniky porazil hosty 2:0 na sety. Druhý tým zvítězil těsnějším výsledkem 2:1. 

Technika se tak zasloužila o titul přeborníka vysokých škol. Za I. tým nastoupili tito 

hráči: Bouček, Střelec, Hanák, Zahradník, Růžička, Pecha. II. tým reprezentovali F. 

Zahradník, Fischer, Střelec, Šimůnek, Tayerle, Sedláček (Smotlacha, 1925). 

Hlavním činitelem v Bratislavském studentském sportu je spolek s názvem 

Slovenský sportovní klub Universita (S.S.K Univerzita). Přestoupila do něj i velká řada 

hráčů z YMCA (Nová tělesná výchova, roč. I). Funkci vedoucího odboru zde zastával 

Fritsch. Tento oddíl měl tři volejbalová mužstva a na turnaji o mistrovství Slovenska 

v Báňské Bystřici získal čestnou cenu šampionátu. V turnaji o mistrovství Bratislavy se 

jak I., tak i II. mužstvo, umístily na prvních dvou místech. Tým S.S.K. Univerzita se 

neztratil ani na turnaji o mistrovství univerzit. To pořádal protektorát MUDr. St. 

Kostlivého. Tento tým zastupoval bratislavskou univerzitu. Nakonec získal 3. místo 

před prvním pražským týmem a druhým Brnem (Smotlacha, 1925). 

V letech 1923 – 1924 proběhlo mnoho utkání různého charakteru. V květnu roku 

1923 proběhl ve Strakově akademii turnaj A. C. Marionu o stříbrný pohár. Prvenství 

zde získal tým Strakovy akademie ve složení: Firbas, Bechyně, Dostál, Danda Hackl, 

Komárek, Hrabal. Tito muži dokázali konkurovat 12 týmům a museli sehrát 8 zápasů. 

Strakova akademie získala v témže roce titul mistra českých vysokých škol, kde musela 

konkurovat 9 týmům. Na jaře se tento rok konal turnaj „O přebor Prahy“, který vyhrála 
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bez velkého překvapení Strakova akademie. Nechala pod sebou 9 mužstev a hráči si 

zasloužili stříbrnou mistrovskou medaili. Další titul, který Strakovka v tomto roce 

získala, bylo mistrovství Rakovníka, kterého se zúčastnilo 5 týmů. Na přelomu roku 

1923 a 1924 byl jejich největším soupeřem tým V. V. K. (Smotlacha, 1925). Po 

republice vznikala i další vysokoškolská družstva (VS Brandýs, Jičín, Jindřichův 

Hradec, Klatovy, Hradec králové, VK Radbuza Plzeň a Třeboň). Z Prahy to pak byl VS 

Vršovice a VS Žižkov. Velkou popularitu měl volejbal na vysokých školách v Brně. Na 

univerzitě Komenského v Bratislavě se volejbal rozvíjel pomaleji (Kučerová, 2010). 

Turnaje a další volejbalové aktivity pořádané organizací YMCA již nestačily, 

tak byl v roce 1923 založen Československý volejbalový svaz a sehráno bylo i první 

Mistrovství republiky mužů. Prvenství získal tým Strakovy akademie. Volejbal se 

nešířil jen mezi vysokoškolskými studenty, ale i v ostatních tělovýchovných 

organizacích. Podstatné postavení pak měl volejbal v trampském hnutí. Po Praze 

přibývalo volejbalových kurtů na různých místech (mezi domy, u škol, kasáren, továren, 

plováren, sokoloven a v trampských osadách). V roce 1924 se Český volejbalový svaz 

rozšířil o basketbal a změnil název na Český volleyballový a basketballový svaz 

(ČVBS). Svaz měl sídlo v Praze na Národní třídě a prvním náčelníkem byl zakladatel 

VS prof. František Smotlacha. Tato federace se stala druhou nejstarší volejbalovou 

federací na světě. Prvních 12 ročníků Mistrovství republiky patřilo většinou pražským 

týmům. Strakovka získala 5 titulů, VVK 2 tituly, Marathon a VOS jeden titul 

(Vrbenský, 2011). Kaplan (1975) uvádí, že v letech 1923-1924 působilo na 

volejbalovém okruhu 75 týmů. V týmech pak bylo 1009 mužů a 114 žen. 

Rok 1924 se vyznačoval jako volejbalově velmi činný. Na Vysoké škole Báňské 

v Příbrami byl ustanoven volejbalový odbor, který čítal 25 členů.  23. června 1924 se 

uskutečnilo první střetnutí vysokých škol. Zúčastnil se tým z Prahy, Brna a Bratislavy. 

Zápasy byly sehrány v Bratislavě a prvenství si odvezl pražský tým (Kaplan, 1975). 

Velkým krokem bylo sloučení dvou silných týmu. Sloučily se týmy V. V. K. a Strakova 

akademie II. Strakova akademie I. tento rok nevyhrála Wolley-ballové mistrovství 

českých vysokých škol, které se konalo na jejich půdě. Mistrovství se zúčastnilo 7 týmů 

a Strakovka v boji o první místo podlehla 1. týmu V. V. K. Zápas o třetí místo pak 

vybojoval tým V.V.K. II. nad Masarykovou kolejí I. Na konečném 5. místě skončil tým 

Svobodárna, na 6. místě Masarykova kolej II. a 7. místo obsadil tým Strojní. V létě 

podnikl tým V.V. K. II. zájezd do Všetat, aby sehrál s tamním soupeřem přátelské 
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utkání. Pražský tým porazil v exhibiční hře S. K. Všetaty 5:0. V tomto roce byl pořádán 

turnaj v Brně, kterého se zúčastnil také tým Strakovy akademie I. a V.V. K. I. Hned 

v prvních zápasech ukázaly pražské týmy své kvality. V.V.K. I. porazil tým University 

Brno 2:0 (15:7, 15:5) a Strakovka I. tým Č. V. K. Brno 2:1 (12:15, 15:5, 15:2). Další 

zápas vyhrál  V. V. K. nad Č. V. K. 2:0 (15:3, 15:1). Na tomto turnaji si proti sobě 

zahrály také výběry z Prahy a Brna. Reprezentační tým Prahy porazil reprezentační tým 

Brna 2:0 (15:7, 15:5). V listopadu pořádala Strakova akademie wolle-ballový turnaj o 

putovní cenu. Pořadatel tuto cenu vyhrál, když ve finále těsný výsledkem porazil V.V. 

K. I. 2:1 (13:15, 15:13, 15:11). Na třetím místě skončil tým V. V. K. II. O týden později 

se konal turnaj o studentského mistra města Prahy a opět Strakovka potvrdila své 

kvality. Ze 6 mužstev získala prvenství, když ve finále porazila V. V. K.  2:1 (15:13, 

11:15, 15:13). Třetí místo obsadil tým V. V. K. II. Nejdůležitější akcí toho roku bylo 

Mistrovství republiky 1924 konané v Olomouci. Do finále se dostala letošní dvě 

nejlepší družstva. I. Strakovka porazila V. V. K.   2:0 na sety (15:7, 15:8) a získala tento 

cenný titul. V rámci toho turnaje se ješte Strakova utkala s mistrem YMCA v ČSR 

(YMCA Báňská Bystřice), se Sokolem Bystřice a se Sokolem Kroměříž. Všechny tyto 

týmy porazila 2:0 na sety. Strakova akademie hrála v tomto složení: Firbas, Chaloupka, 

Dostál, Karásek, Marek, Komárek) (Smotlacha, 1925).  

První ročníky mistrovství republiky byly pořádány jako otevřené turnaje. Byly 

vypisovány svazovými oběžníky a publikovány v denním tisku. Startovat tak mohl 

každý tým, který se přihlásil do stanovené uzávěrky. Mistrovství republiky v roce 1925 

se uskutečnilo ve Strakově akademii, která měla k dispozici 4 kurty. Z dvaceti 

přihlášených družstev odehrálo mistrovství 18 z nich. Hrálo se vyřazovacím systémem 

na dvě porážky a vítěz zápasu musel vyhrát dva sety. Tento turnaj přerušilo počasí. Pro 

déšť se utkání musela dohrát o týden později. Do finále se probojovaly týmy Strakovy 

akademie I. a V. V. K. Strakovka ale v roce 1925 neobhájila svůj titul z roku 1924 a ve 

finále podlehla hráčům V. V. K. Třetí místo vybojovala YMCA Praha nad týmem 44. 

oddíl skautů Praha. Na 5. místě skončila Kroměříž a 6. místo obsadil SK Haná 

(Vrbenský, 2011). V roce 1926 byl sehrán v tělocvičně české techniky turnaj dvojic 

univerzity a techniky. Pětkrát zvítězila univerzita a čtyřikrát technika. Nejlepší dvojicí 

byli hráči Jankovský, Šenk. Turnaj trval 4 hodiny a tato dvojice ani jednou neprohrála. 

V Brně to byl první turnaj tohoto typu (STAR, 1926, č. 6). V tomto roce se Mistrovství 

ČSR konalo 28. září v Kroměříži. Boje byly velmi vyrovnané, ale titul obhájili hráči V. 
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V. K. Praha, když ve finále porazili tým Strakovy akademie. Třetí příčku získal domácí 

tým a bramborou medaili si odvezl tým Techniky Brno. Mistrovství Čech však tento rok 

vyhrála Strakova akademie. Volejbal se rozrůstal do různých koutů republiky. Na 

západě se volejbal pěstoval hlavně v Plzni, ale začal pronikat i do Klatov a Domažlic. 

Na jihu republiky to byly České Budějovice. Na severovýchodě republiky se volejbal 

nejvíce dostal do Liberce, Jičína, Hradce Králové, v jihomoravské části se největší 

oblibě těšil ve Znojma. Na Slovensku pak mimo Bratislavy a Báňské Bystřice i Lučenec 

a Filakov. Na východě republiky stále čekal na organizátory (Plichta, 1927).  

V roce 1927 se hrálo mistrovství ČSR opět v Kroměříži a bylo plné 

překvapivých výsledků, kdy i favorité jednotlivých zápasů, odcházeli poraženi. Systém 

turnaje určil, že budou týmy rozděleny do tří skupin. Vítězové těchto skupin se pak 

utkali v třísetovém finále každý s každým. Z první skupiny postoupil z první pozice 

Sokol Kroměříž. Z druhé pak tým I. S. Akademie. Třetí skupinu vyhrál Sokol Brno, 

který senzačně porazil úřadujícího mistra V. V. K 2:1 na sety. Finálové boje pak byly 

zamotané. Nejdříve Strakovka jen těsně porazila Sokol Kroměříž 2:1 (12:15, 15:6, 

15:11), pak ale Kroměříž porazila Brno 2:0 (15:5, 15:3). Brno však na senzaci 

nedosáhlo a podlehlo Strakovce 2:0 (15:5, 15:10). Titul mistra ČSR za rok 1927 tak 

zaslouženě patřil Strakově akademii a obdržel putovní pohár doktora Smotlachy. 

Tohoto roku sdružoval ČVBS v 7 okrescích kolem 250 kroužků s 2000 členy i díky 

pilnému propagátorovi řediteli YMCA Markovi (Bureš, 1931). Československý volejbal 

měl už od počátku svým stylem hry výsadní postavení na mezinárodním poli. Koncem 

devadesátých let měla naše družstva dobrou úroveň a chtěly měřit síly se zahraničními 

soupeři. První velká mezinárodní volejbalová zkušenost se zrodila právě v roce 1927 na 

světových hrách YMCA v Kodani. Za Estonskem a Lotyšskem obsadilo 

Československo třetí místo. V témže roce se volejbalové družstvo FPT účastní 

sportovních slavností VŘSR v Moskvě. Bylo odehráno 5 utkání na různých místech 

(Kaplan, 1975). 

Nová tělesná výchova (roč. II) poukazuje na to, jak moc potřebuje 

vysokoškolský sport v Praze tělocvičnu uprostřed Prahy a další hřiště blízko centra 

Prahy. Potřebuje také hřiště pro veřejné závody. Nestačí jen tréninkové hřiště Strakovy 

akademie. Kdyby bylo více prostoru pro cvičení, zajisté by se sportu věnovalo více 

posluchačů vysokých škol. Volleyballový a basketballovy svaz je plně činný. Mimo 

YMCA je jeho velkou oporou VS, který má jen v Praze 1500 hráčů. Pokud se 
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spolupráce zúčastní skauting, Sokol a další organizace, tak se volleyball stane 

všeobecným prostředkem tělesné výchovy a rekreace u nás. V letech 1928/29 bylo ve 

Vysokoškolském sportu zapsáno 6437 posluchačů (850 žen). Z toho bylo 1600 členů 

volejbalistů (350 žen). Na podzim se pořádalo Mistrovství ČSR pro rok 1928. Hradec 

Králové byl městem, kde YMCA a Sokol mistrovství uspořádaly. Zúčastnilo se 9 týmů. 

První příčku obhájila Strakova akademie Praha, která ve finále porazila Sokol Hradec 

Králové. Třetí příčku vybojoval Sokol Kroměříž. Bramborovou medaili pak získal tým 

T. K. Star Praha XIII (Nová tělesná výchova, roč. II). V roce 1928 se datuje první pokus 

o vznik mezinárodní volejbalové organizace. Zásluhou F. M. Marka tento krok 

prosazovali především zástupci ČSR. Další rok nastal velký volejbalový zvrat. Poprvé 

nevyhrál Mistrovství republiky pražský tým. Triumf totiž získal tým Sokola Kroměříž. 

Dalším překvapením pak bylo, že přebor Čech získal tým TK Star Praha (Bureš, 1931).  

V roce 1930 přesídlil Vysokoškolský sport do tělovýchovného ústavu Marathon. 

Bylo to shodou okolností při výročí 20 let od založení VS. Wolleyball měl v této 

organizaci velikou váhu pro své úspěchy i velikou členskou základnu. Propagace 

wolleyballu  mezi mládeží nesla velké ovoce. Byl považován za jeden z nejvhodnějších 

sportů pro mládež. ČVBS se staral o upevnění a rozšíření tohoto sportu a na základě 

toho vznikla řada nových klubů na Moravě (Nová tělesná výchova, roč. IV). Tento rok 

byl velmi úspěšný pro VS volejbal, protože se tři jeho družstva dostala do prvé volley-

ballové ligy v Praze. Byla to tato družstva: Strakova Akademie I. a II., S. K. Rus. Hned 

na začátku roku 1930 přijelo do Prahy mužstvo university Riga, aby sehrálo utkání ve 

volleyballu a basketbalu s Vysokoškolským sportem a YMCA. Hrálo se v tělocvičně 

YMCA a VS porazil tým z Lotyšska 2:1 na sety. Týmy vysokoškolského sportu si 

držely během sezóny prvá místa v I. i II. volley-ballové lize ČSR. Strakovka sehrála 

s úřadujícím mistrem ČSR republiky Sokolem Kroměříž dvě přátelská utkání. Oba 

zápasy Strakovka dokázala vyhrát a i to mohlo naznačit favorita pro tuto sezónu. Na 

počest 20ti letého  trvání VS byl v Praze uspořádán volleyballový turnaj. Na tomto 

turnaji Sehrála Strakova akademie dva zápasy se Sokolem Kroměříž a oba dokázala 

vyhrát poměrem 3:0. V rámci oslav sehrála Strakovka přátelské utkání se Sokolem 

Žižkov, ve kterém zvítězila 4:1 na sety. Soudci tohoto utkání byli pánové Milka a 

Votruba. Mistrovství Hané pro rok 1930 se odehrálo v Kroměříži. Ve finále zvítězil 

favorit Sokol Kroměříž nad ČSS. Olomouc. Třetí místo vybojoval nad týmem Haná 

Kroměříž II. tým Sokola Kroměříž. Sokol tak slavil dvě medailová umístění. V září se 
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v Praze konaly III. ženské světové hry. Zúčastnily se jich ženy ze 17ti různých zemí a 

svou účastí se blýskly i volejbalové týmy. Tento rok byl význačný i pro basketball, 

protože se v Praze konalo mistrovství světa v basketballu. V rámci tohoto mistrovství 

byl sehrán volleyballový turnaj, jehož se zúčastnilo 5 nejlepších ženských týmu ČSR. 

Bylo to tedy neoficielní mistrovství ČSR. Turnaj dopadl takto: 1. místo – VS Praha, 2. 

Sokol Brno, 3. Sokol Kroměříž, 4. Sokol Praha, 5. Sokol Česká Třebová (Nová tělesná 

výchova, roč. II). Mistrovství republiky mužů pro tento rok se konalo poprvé na 

Slovensku v Tatranské Lomnici. ČVBS pověřil ŠK Vys. Tatry, aby pořádáním tohoto 

srpnového mistrovství posílil rozvoj této hry na Slovensku. Z Čech se mistrovství 

zúčastnila pouze Strakovka, z Moravy Sokol Kroměříž, ČSS. Olomouc, Sokol Přerov, 

ze Slovenska YMCA Báňská Bystřice, Sokol Růžomberok a ŠK Akademie Zvoleň. 

Systém byl opět vylučovacím způsobem na dvě porážky. Ve finále se střetly dva 

favorité – Strakovka a Sokol Kroměříž. První set získala Kroměříž 15:8, druhý set jen 

velmi těsně vybojovala Strakovka (18:16), třetí a čtvrtý set už ovládla Strakovka a 

mohla se radovat z titulu mistra ČSR pro rok 1930 ( Bureš, 1931). Na mezinárodním 

poli se v rámci vysokoškolského sportu uskutečnilo utkání mezi Strakovou akademií I. a 

AZS Varšava. Tým z ČSR dokázal polského soupeře přehrát 3:0 (Kaplan, 1975).  

4. 3. 4. 2  Období od roku 1931 do 2. Světové války 

Volejbal je v tomto období nejrozšířenějším sportem Vysokoškolského sportu a 

desítky závodních družstev patří mezi nejlepší v celé republice. Obsazují se a vítězí na 

všech oficielních závodech i jiných pořádaných turnajích.  

V roce 1931 jsme byli ve volejbale v Evropě na 3. – 4. místě a neoficielně se 

vyjednávalo o založení evropské volleyballové asociace v Ženevě. V ČVBS je 

registrováno 47 klubů a největšímu přírůstku se těší oblast Moravy. Tělesná výchova na 

českých vysokých školách v Praze čítá 7231 posluchačů. Z toho 5823 mužů a 1408 žen. 

V oboru volleyballu je zaregistrováno 1937 studentů (1551 mužů, 386 žen) (Nová 

tělesná výchova, roč. V.) Vysokoškolský sport má k dispozici 4 vlastní tělocvičny (3 

v Marathonu a 1 ve Strakově akademii) a 9 hřišť s dvorci na volejbal a lawntennis. To 

však velikému počtu studentstva nestačí. Vedení více než 7 tisíc studentů se věnuje 700 

dobrovolných vůdců a cvičitelů (Nová tělesná výchova VI.) V této sezóně se konalo 

mistrovství ČSR ve volleyballu v Pardubicích na novém stadionu. Toto mistrovství 

ukázalo krásné výsledky, vyspělost hráčů a vzorné chování všech družstev (Nová 
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tělesná výchova V.) Zahájil ho Dr. František Smotlacha a přivítal 11 týmů. Týmy byly 

rozděleny to 3 skupin a ve skupině hrál každý s každým. Do finálových bojů pak 

postoupily první dva ze skupiny. Zápasy ve skupinách se hrály v sobotu a v neděli 

přišly na řadu finálové boje. Ty se hrály opět každý s každým, kromě zápasů, které už 

byly odehrané v základní skupině. Nakonec prvenství získala Strakova akademie, která 

musela porazit tyto týmy: Strakovka II. (2:1), Star Praha (2:1), Sokol Brno (2:1), Sokol 

Orlová (2:0). Dle výsledků tedy neměla cestu k titulu jednoduchou. Druhé místo pak 

zbylo na Star Praha a třetí pozici získal Sokol Brno. Turnaj ukončil opět Dr. Smotlacha 

a pár slov přidal také F. M. Marek (STAR, 1931, č. 39). Co se týče mezinárodních 

utkání, tak Strakova akademie odehrála dvě důležitá utkání. První se uskutečnilo na 

počátku roku 1931, kdy se Strakovka postavila týmu Universita Riga. Domácí tým 

soupeře porazil 2:1. Další utkání se odehrálo na jaře a Strakova akademie opět slavila 

úspěch, když získala vítězství nad týmem ASZ Varšava. Varšavu porazila 3:0, stejně 

jako v roce 1930 (Kaplan, 1975). 

V další sezóně nastupuje na místo Strakovy akademie Marathon (dříve VVS). 

V první lize pražského okrsku obsazují po kvalifikačním ligovém turnaji s družstvy II. 

ligy 6 prvních míst družstva VS. Umístily se v tomto pořadí: Strakova akademie I., 

Marathon, VOS, Strakova akademie II., Masarykova kolej, Studentská kolonie. 

Družstva VS Praha obsadila první místa i na mistrovství Čech. Družstva skončila 

v tomto pořadí: Marathon, VOS, I. Strakovka, II. Strakovka. Mistrovství ČSR se v roce 

1932 konalo v Přerově a zúčastnilo jen 5 družstev. Čtyři družstva z Čech a jedno 

z Moravy. Tento ročník vyhrál tým Sokol Kroměříž, na druhém místě Marathon a až 

třetí příčku obsadila Strakovka I. Pražská sezóna byla ukončena zápasem mezi 

Universitou a Technikou. Vítězství vybojoval tým University 3:1 (8:15, 15:11, 15:13, 

15:8). VS Polička uspořádala v roce 1932 volleyballový turnaj o pohár města Poličky, 

kterého se zúčastnilo 20 družstev. Vítězství si odnesl tým Sokola Nové město na 

Moravě, když za sebou na druhém a třetím místě nechal VS Litomyšl a VS Polička. Na 

I. Národních Tyršových hrách representoval ČSVB družstvo VS Marathon, které 

porazilo Sokol Žižkov 2:1. Ten byl reprezentantem České obce sokolské. Mistrovství 

Prahy se tento rok zúčastnilo 8 družstev a prvenství získal tým VS Marathon. V červnu 

bylo uspořádáno mistrovství kolejí, které pořádala Masarykova kolej, a zúčastnilo se ho 

13 družstev. Pořadí skončilo takto: 1. I. Masarykova kolej, 2. I. Studentská kolej, 3. 

Masarykova kolej neutrálové. V turnaji dvojic pak zvítězila dvojice Ing. Mádlo, Pečeně, 
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když ve finále přehráli dvojici Doležal, Mika.  Dalším turnajem, pořádaným Zemskou 

průmyslovou školou, byl v říjnu Turnaj o mistrovství Mladé Boleslavi. Zúčastnilo se ho 

22 družstev. Křišťálový pohár, který byl do soutěže věnován ředitelem průmyslové 

školy, si odvezl tým VOS Praha. Vysokoškolský sport měl veliké zastoupení i v Kladně. 

Vedl boje s týmem kladenské YMCA. V jarním přátelském utkání porazil VS Kladno 

tým YMCA 3:2 na sety. V tom samém týdnu pak VS Kladno hrál přátelské utkaná 

v Kvíčku u Slaného a zvítězil poměrem 4:1. Podmínky byly však ovlivněny velikým 

větrem (STAR, 1932, č. 39). O pár týdnů později sehrál tým VS další přátelské utkaní, 

tentokrát s týmem Sokol Slaný. VS jistým výkonem opanoval utkání a zvítězil poměrem 

4:0 na sety (STAR, 1932, č. 44) Na podzim za velmi chladného počasí sehrál Hradecký 

„Z“ klub utkání s Masarykovou kolejí. Pražané potvrdili roli favorita a vyhrálo 

poměrem 3:2. „Z“ klub však dokázal soupeře potrápit a překvapil svým výborným 

výkonem, zapříčiněným tvrdými tréninky (STAR, 1932, č. 47). V mezinárodním 

zápase, který hrál reprezentační tým VS Praha proti Sokolu Zakopané, zvítězil pražský 

tým 3:0. ČSR sehrála také reprezentační zápas s Estonskem a podlehla týmu Estonska 

dvakrát 2:0 (Smotlacha, 1934). Zásadní volejbalovou změnou v tomto roce bylo, že se 

součástí IX. Všesokolského sletu stal turnaj mužů v podbíjené.  Když nastoupila mladá 

sokolská generace, tak vznikly velmi rychle silné volejbalové týmy. Ty začaly postupně 

porážet vysokoškolské týmy a v mistrovstvích se o pár let později umisťovaly na 

předních příčkách všech turnajů. Nutno také zmínit, že v tomto roce byla v Praze 

ustanovena Trampská volejbalová liga (TVL), která organizovala mnoho soutěží. Tato 

liga se později stala součástí ČVBS  (Volejbalová metodika, 2010).  

V sezoně v roce 1933 se opět odehrálo spoustu turnajů a mistrovství. Jako první 

důležitou akcí bylo Mistrovství pražského okrsku, kterého se zúčastnilo 6 družstev. 

Prvenství získal tým Marathon, který ve své cestě k vítězství musel zdolat I. Strakovu 

akademii, Masarykovu kolej, Kolonii studentů, VOS. Podlehl jen tým Strakovka II. (1:2 

na sety), ale to mu prvenství nesebralo. Druhé místo si pak odnesla Masarykova kolej, 

která podlehla Marathonu 2:1 (15:8, 13:15, 15:13). Bronzovou medaili se nakonec 

odvezl tým se Strakovy akademie I. Při Mistrovství Čech této sezony se klub na prvním 

místě nezměnil a Marathon potvrdil svou formu. Mistrovství se pořádalo 24. a 25. 

června v Hradci Králové a zúčastnilo se ho 6 nejlepších týmů z Čech. Druhé místo 

osadila Strakovka I. a třetí místo Masarykova kolej. Tyto dva týmy si tedy vyměnily 

pořadí z Mistrovství pražského okrsku. V tomto roce bylo opět sehráno utkání 
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Universita – Technika, v němž zvítězila po úporném boji Technika 3:1 (15:11, 10:15, 

15:8, 16:14). Na II. Tyršových hrách porazil VS Marathon přeborníka České obce 

sokolské Sokol Kroměříž 2:1 (15:7, 15:12, 13:15) a získal tak prvenství v turnaji. 

Mistrovství republiky se konalo 8. 10. v Košicích na Slovensku. Strakova akademie zde 

slaví 10 let svého trvání a je to tedy její desátá účast na mistrovství. Každý rok byla 

velmi úspěšná. Pětkrát vybojovala 1. místo a čtyřikrát skončila druhá. Třetí příčku 

obsadila jen loňskou sezonu v Přerově. Takového úspěchu nedosáhlo žádné družstvo. 

Obdivuhodné je, že všech mistrovství se zúčastnil hráč Karásek. Finále v roce nakonec 

1933 hrál VS Marathon a Strakova akademie I. Nakonec si vítězství odvezl VS 

Marathom, který nastoupil v této sestavě: Picek, Klíma, Pácalt, Pečeně, Vít, Urbanec, 

Češpiva, Janoušek (Smotlacha, 1934). Pro východní Slovensko mělo uspořádání tohoto 

turnaje v Košicích veliký sportovní význam, což určitě ovlivnilo další rozšíření 

volejbalu v této oblasti (STAR, 1933, č. 42). I tento rok se pořádal turnaj „Z“ klubu 

v Hradci Králové. Opět měl veliké zastoupení 27 českých a moravských družstev. 

Cenné vítězství získala Masarykova kolej a odvezla si putovní pohár. V říjnu pořádal 

Sokol Vysočany turnaj, kterého se zúčastnilo 17 družstev. VS Marathon opět potvrdil 

svou kvalitu a bez porážky získal prvenství v tomto turnaji. Nechal za sebou tým 

Masarykovy koleje a Sokolu Vysočany. V říjnu se také konalo Mistrovství Prahy, kde 

se Marathonu podařilo sestavit tři družstva. Ve finále ale Marathon podlehl týmu 

Strakovy akademie 2:1 (8:15, 16:14, 15:7). Dorostenecký přebor Prahy však družstvo 

Marathonu dobylo. V listopadu se ještě konalo Pražské mistrovství dvojic, kde 

prvenství získala dvojice Pečeně-Klíma (VS Marathon) a ve smíšených dvojicích vyhrál 

Klíma společně s Ječmenovou, kteří také zastupovali VS Marathon. Tato sezona tedy 

byla pro tento klub velmi úspěšnou (Smotlacha, 1934). Podstatným mezinárodním 

utkáním bylo střetnutí ČSR (kombinace I. Strakovky a Marathonu) a Talinu. Hráči 

z Estonska porazili náš výběr 2:0 na sety, ale hlavně nám ukázali novou tvář volejbalu a 

to pro nás znamenalo další rozvoj v technice a taktice hry (Kaplan, 1975).  

V roce 1934 sestrojil Vilém Fiřtík automatické počítadlo, udávající stav hry. 

Ulehčuje práci a je z dvou ciferníků vedle sebe. V klubech bude určitě uvítán. Další 

novinkou bylo posuvné zařízení pro upevnění volejbalové sítě na různou výšku, pomocí 

kterého se může i napnout síť podle libosti. Toto zařízení navrhl prof. Hala z Českého 

Brodu (Nová tělesná výchova, roč. VII). Rozvoj volejbalu stále více ovlivňovala 

Trampská liga, která měla desetkrát více členů než ČVS a centrum v Praze řídilo 15 
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soutěží (Kaplan, 1975). Nejlepším družstvem 1. TVL VO Sumter, kterého hrálo i pod 

názvem VOS Praha. Tomuto družstvu se podařilo v roce 1934 získat prvenství na 

Mistrovství ČSR. Byl to jediný trampský tým, kterému se to v historii podařilo 

(Metodika volejbalu, 2010). O rok později se Mistrovství ČSR, poprvé a na dlouho 

dobu naposled, podařilo vyhrát týmu Sokol Plzeň V.  

V sále „Charitas“ na Karlově náměstí došlo v roce 1936 k jednání o sloučení 

Trampské volejbalové ligy s Českým volejbalovým a basketbalovým svazem. Za TVL 

podepsal směrnice o sloučení Jiří Havel, V. Jelínek, Černý, bratři Kettnerové, Pulkráb a 

za ČVBS Dr. Plecitý, Marek (Kaplan, 1975). Předsedou svazu byl tedy Alexandr 

Plecitý a funkci místopředsedy vykonával člen TVL Jiří Havel. Při OH v Berlíně 

sjednotila komise volejbalová pravidla. Tohoto počinu se účastnil prof. K. Hala. 

K ustanovení FIVB však došlo až po 2. světové válce (Vrbenský, 2011). Titul mistra 

ČSR pro rok 1936 tentokrát neukořistil vysokoškolský tým. Prvenství totiž potřetí od 

svého vzniku získal tým Sokol Kroměříž, když za sebou nechal Sokol Vysočany a tým 

SK Slavia Praha. VS dokázal získat medaili jen v ženské kategorii, kdy Vysokoškolský 

sport Praha získal stříbrné medaile pro mistryně ČSR. Při Mistrovství Čech dokázali VS 

Strakovy akademie získat alespoň bronzové medaile. Dominoval opět sokolský celek. 

První místo získal Sokol Vysočany a druhou příčku obsadila SK Slavia Praha. Pří 

Mistorvství Moravy byl jasným favoritem Sokol Kroměříž a ten svou pozici také 

potvrdil. Získal prvenství před Sokolem Přerov. Třetí místo vybojoval tým SK Baťa 

Zlín. Na Slovensku získal titul mistra tým YMCA Bratislava. Mistrovství 

západočeského okrsku opanoval Sokol Plzeň a jihočeského okrsku SK Strakonice. 

Následující dva ročníky mistrovství ČSR opanovaly opět sokolské týmy. V roce 1937 a 

1938 se podařil double Sokolu Vysočany a následující rok vyhrál poprvé Sokol 

Pardubice I (Volejbalová metodika, 2009). Začátek 2. světové války přinesl útlum do 

vývoje volejbalu. Dochází k uzavření vysokých škol a k tragickým obětem. Jmenujme 

například Jana Opletala, Václava Sedláčka a Evžena Rošického. Následuje tedy 

likvidace vysokoškolského sportu a následných 6 let nesvobody (Bogdálek, 2000).  

4.3.5  Osobnosti Vysokoškolského sportu 

Pro úplnost a celistvost práce jsme se rozhodli zařadit do práce kapitolu o 

osobnostech, kteří velkou měrou přispěli k fungování Vysokoškolského sportu a 

dokázali tuto organizaci a zejména jejich členy dotáhnout k úctyhodným výkonům. 
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Přehled začíná nejpodstatnější osobností Vysokoškolského sportu. Je jí zakladatel Dr. 

František Smotlacha. Po něm následují další členové chronologicky za sebou až k Doc. 

Františku Dvořákovi. 

Doc. RNDr. František Smotlacha se narodil do malé chalupy v Zámečku u 

Hradce Králové v roce 1884. Od mládí pomáhal s prací na poli a zahradě. Při těchto 

činnostech začal sledovat děje v přírodě, navíc ke svému poznávání využíval i nedaleký 

les, v němž také rád studoval. Střední školu nastoupil v Hradci Králové, kam v zimě i 

létě konal poměrně náročnou cestu. Tyto cesty podporovaly rozvoj jeho vytrvalosti a 

tělesné schopnosti. K tělesným cvičením pojal velmi kladný vztah a zapsal se do Sokola 

v nedalekém Novém Hradci Královém. Cvičení si oblíbil natolik, že si sám u domku na 

zahradě zbudoval primitivní hrazdu, bradla a skočiště. Každodenním tréninkem docílil 

velmi rychlého postupu ve svém sokolském sboru. Pro Sokol pak začal shánět nové 

členy z okolí Zámečku a Třebše. V těchto jednotách několikrát týdně sám cvičil. To vše 

stále v době jeho středoškolských studií (Nová tělesná výchova, roč. IV). Po ukončení 

studia na vyšším gymnasiu v Hradci Králové, začal studovat v Praze. Zde se jal 

studovat na, tehdejší Karlo Ferdinandově univerzitě, přírodní vědy a souběžně s tím 

dvouletý univerzitní vzdělávací kurz pro učitelství TV na středních školách. Ihned po 

příchodu do Prahy se zapojil do Sokola pražského, ale vyhledal i jiné tělovýchovné 

spolky. Díky ctižádosti a zapálení se v mnoha těchto spolcích dostal do vyšších pater 

organizací, případně byl předním činitelem, jako třeba ve Svazu československého 

studentstva, či pražského vysokoškolského sportu. Za Smotlachova vedení VS Praha 

byl sportovní život studentů soustředěn do Strakovy akademie (tělocvičny a hřiště), jež 

byla dána jako prozatímní akademický dům k dispozici studentům (Bogdálek, 2000). 

Jeho studijní úsilí a zkušenosti vedly k tomu, že se v roce 1930 stal prvním docentem 

tělesné výchovy. Po celou dobu jeho působení na vysoké škole byl Smotlacha 

publikačně velmi činný a záběr jeho publikací taktéž rozmanitý. Bělohlávek uvádí 

několik publikací, kterými Smotlacha významně přispěl společnosti. Patří k nim: Kniha 

o vysokoškolském sportu, Základy vědecké tělesné výchovy, Sport a tělesná výchova 

v Anglii a další (Bělohlávek, 2010). Smotlachovu vědeckou činnost zabrzdilo uzavření 

českých vysokých škol nacistickými vojsky v době okupace. Po jejich znovuotevřeních 

začal být znovu organizačně a publikačně činný, nicméně věnoval se již více své druhé 

vášni a vystudovanému oboru – přírodním vědám, konkrétně mykologii. Smotlacha 



 

52 
 

zemřel v roce 1956 v Praze, ale zanechal po sobě mnoho následovatelů a cenných 

publikací (Bogdálek, 2000). 

Prof. Jiří Wála byl rodákem z Prahy a stal se prvním děkanem Institutu tělesné 

výchovy a sportu. Mezi jeho hlavní zájmy patřilo modelování, malování, četba a sport. 

Na střední škole hrál ve fotbalovém klubu. Závodil také v Sokole a v Českém 

atletickém klubu. V roce 1915 musel odejít na vojnu a v průběhu 1. světové války 

působil na italské frontě, kde byl dvakrát raněn. Až po válce mohl dokončit gymnázium 

a poté nastoupit na Univerzitu Karlovu. Zde se věnoval filosofii, sociologii, němčině a 

tělesné výchově. Jeho první kontakt s VS byl v roce 1923, kdy založil oddíl „Dunajské 

společnosti“. Záhy se však vydal na cesty po Evropě a do Prahy se vrátil až v roce 1934. 

Působil zde jako učitel na gymnáziu. Přednášel na Českém vzdělávacím kurzu pro 

učitelství tělocviku a na učitelských ústavech při Lékařské fakultě University Karlovy. 

Stal se významnou osobností ve výchově nových učitelů tělesné výchovy a vytvořil 

mnoho učebních textů. Začal být jmenován do vysokých funkcí v této oblasti. Pro jeho 

odbornost a lidskost byl velmi oblíbený mezi studenty a dokázal je nadchnout pro jejich 

budoucí povolání. Zemřel v nedožitých 63 letech v Benešově (Bělohlávek, 2010). 

Doc. RNDr. František Vojta se narodil v roce 1902 v Brně, kde vystudoval i 

gymnázium. Dále zde vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy University. V 

roce 1934 zde získal titul RNDr. a o 12 let později se stal docentem. Studoval i Paříži, 

Švýcarsku, Finsku a Maďarsku. Stal se vedoucím lektorátu při MU. To bylo velmi 

důležitý pro další rozvoj VS v Brně. Sportovní spolky vysokých škol v Brně spojil ve 

Vysokoškolský sport  Brno (VSB) (Vojta, 2004). V roce 1934 čítal VSB 1795 členů ve 

23 sportech. Vojta organizoval letní výcvikové kurzy v Borovici a zimní na své chatě v 

Jeseníkách. Kvůli nástupu fašismu v Německu byl vydán zákon o branné výchově. Byla 

tak na vysokých školách zavedena povinná tělesná výchova s branným zaměřením a 

Vojta se stal vedoucím Ústavu pro tělesnou kulturu (Bogdálek, 2010). 17. listopadu 

1939 ztratil Vojta zaměstnání a znamenalo to pro něj i osobní nebezpečí, protože byl 

členem ilegální „Obrany národa“. I tak vyvíjel aktivní činnost především v atletice. Byl 

zvolen náčelníkem České atletické amatérské unie. V roce 1945 se pak vrátil do Brna, 

kde byl o rok později jmenován docentem (Bělohlávek, 2010).  O tři roky později 

nastoupil do národního podniku Baťa, kde dělal vedoucího tělovýchovy zaměstnanců a 

mládeže. V 55 letech se vrátil do Brna a učil na střední škole, která se pak stala nejlepší 

v Jihomoravském kraji. O šest let později odešel do důchodu. Díky Vojtovi byla 



 

53 
 

v Československu vybudována první sauna. I díky saunování si udržoval svojí fyzickou 

a duševní svěžest. Založil v důchodu Veteraniádu v atletice, která se nyní pořádá pod 

názvem Memoriál dr. Františka Vojty (Bogdálek, 2010).  

Jaroslav Šilhavý se narodil roku 1920 v Praze a jeho vrcholnou funkcí byl 

referent Československého svazu studentstva, tajemník oddělení tělovýchovy a sportu 

na Mezinárodním svazu studentstva a člen Exekutivy FISU. Studoval na gymnáziu 

v Křemencově a byl výkonným atletem a basketbalistou. Po maturitě pracoval jako 

pojišťovací agent a prodavač v obchodě. Po válce začal studovat na Žáčkově ústavu a 

byl předsedou Spolku posluchačů tělesné výchovy. Odtud se pak dostal do vyšších 

funkcí i na republikové úrovni. V roce 1947 jel s vysokoškolskými reprezentanty jako 

vůdce na VII. Zimní světové akademické kry v Davosu a na IX. Letní světové 

akademické hry v Paříži. V Paříži naše skupina získala nejvíce medailí. Byl jeden 

z hlavních pořadatelů VIII. zimních světových akademických her ve Špindlerově 

Mlýně. Jako sportovec se účastnil Velké kunratické a to v 51 závodech v řadě za sebou! 

Zemřel v roce 2006 v Dobříši (Bělohlávek, 2010). 

Prof. Dr. Ing. Miloš Holý, DrCs. popisuje v knize Bohdálka (2000) své začátky 

ve vysokoškolském sportu. Jeho první funkce v roce 1952 byla v jednotě DSO 

(Dobrovolné sdružení obcí). Stal se jejím předsedou. V tomto období byla malá podpora 

vysokoškolského sportu, tak měly obtíže i jednoty.  

Miloš Holý se pokoušel koncentrovat všechny šikovné sportovce do TJ VŠ 

Praha, ale vedoucí kateder tělesné výchovy s ním nesouhlasili, protože si chtěli zakládat 

vlastní jednoty ze špičkových závodníků. Změna nastala ustavením střediska 

vrcholového sportu MŠMT v Praze, kam se přesunuli nejlepší sportovci TJ VŠ z Prahy. 

TJ VŠ Praha se dohodla s FTVS UK, že sportovci FTVS se stanou členy TJ VŠ Praha a 

budou za ně závodit. Vedoucími kateder nebylo chápáno, že je to nezbytné k prosazení 

vysokoškolského sportu. V roce 1963 se však založila Rada vysokoškolského sportu 

v rámci ČSTV a Holý byl její předsedou. Začal tak tradici českých univerziád, i přes 

prvotní nesouhlas vedoucích kateder. Miloš Holý působil také jako trenér odbíjené 

ženského týmu Slavie VŠ. V roce 1982 však opustil veškeré funkce kolem sportu. Jak 

z pracovních důvodů, tak kvůli politickým vlivům (Bělohlávek, 2010). I přesto v knize 

Bogdálka (2000) zmiňuje, že na činnost v Radě vysokoškolského sportu rád vzpomíná, 

protože zde vykonával i činnost trenéra a také kvůli svým spolupracovníkům.  
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Doc. PhDr. Augustin Čáp, CSc. se narodil 13. 6. 1908 ve Slovácku, kde 

vystudoval gymnázium. Zde se zamiloval sport, u kterého zůstal celý život. Univerzitu 

Karlovu absolvoval na přírodovědecké fakultě. Pracoval v národním odboji a prožil pět 

let v koncentračním táboře Mauthausen (Mašín, 1978). Hned po válce se zapojil do 

činnosti ve vysokoškolském sportu. Kladl důraz na brannou výchovu ve prospěch 

sportovních aktivit. To bylo jedním z impulsů ke zrušení Ústavů tělesné výchovy. 

V roce 1952 byly pak nahrazeny katedrami tělesné výchovy. O dva roky později se 

stává členem ÚV ČSTV. Následně je jeho předsedou (Bělohlávek, 2010). Napsal více 

než 100 literárních pořadů pro Čs. Rozhlas. Byly to většinou hry pro mládež. Při svém 

70 jubileu vyslovil toto přání: „Ať  při všech dalších kulatých výročích nechybí pevný 

stisk přátelských dlaní a přípitky na radost!“(Mašín, 1978). Dodnes je Augustin Čáp 

zapálenou osobností vysokoškolského sportu, i přes to, že už je několik let v důchodu 

(Bogdálek, 2000). 

Prof. PhDr. Jaroslav Bogdálek, CSc. se narodil 24. 5. 1929 a sportu se věnoval 

už od mala, protože byl ze sokolské rodiny. Zvláště pak atletice, házené, basketbalu, 

lyžování a lednímu hokeji. Ve sjezdovém lyžování se dopracoval na reprezentační 

úroveň a získal 13 titulů mistra ČSR. Dokonce se zúčastnil v roce 1956 Olympijských 

her (Bělohlávek, 2010). Kariéře lyžaře předcházela ještě dráha hokejisty 1. ligy za HCH 

Brno.  Po ukončení lyžařské kariéry pracoval jako státní trenér u družstva žen, byl 

předsedou úseku sjezdových disciplín a také členem předsednictva Svazu lyžování. 

V tomto období byl zároveň členem komise alpských disciplín FISU. Od roku 1958 

pracoval odborný asistent na KTV VUT v Brně. Byl jedním ze zakládajících členů 

Vysokoškolského sportu ČÚV ČSTV, kde dělal 21 let předsedu. Dokázal zde uplatnit 

své zkušenosti s pořádáním velkých sportovních akcí (Zprávy ze sekretariátu, 2009). 

Zasloužil se o vybudování krajských výborů VS subkomisí sportů. Kde byli nejlepší 

odborníci z KTV i VŠTJ. Tyto subkomise ovlivňovaly rozvoj sportu na vysokých 

školách a univerziády. V období 1983 – 1991 byl předsedou komise alpských disciplín 

FISU. V roce 1990 ukončil svou funkci předsedy ČVS (Bogdálek, 2000). 

Doc. PhDr. Jan Bém se narodil 24. listopadu 1917 ve Vídni (Bělohlávek, 

2010). Bohdálek (2000) ve své publikaci uvádí, že Bém přisel v roce 1996 do Prahy 

studovat a brzy se stal členem vysokoškolského sportu. 10 let dělal aktivně atletiku a 

získal 11 mistrovských titulů v desetiboji, ve skoku o tyči a skoku dalekém. Na konci 

své kariéry napsal atletické metodické příručky. 
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Doktorátu filosofie dosáhl v roce 1952 a začal vyučovat na vysoké škole. Stal se 

členem ÚVSK (ústřední vysokoškolská sportovní komise) ministerstva školství. Řídil 

tak Sportovní přebory vysokých škol. Později dostal funkci i v Radě VŠ na ČÚV 

ČSTV. V roce 1968 jako vedoucí VS přednesl na celostátní konferenci ČSTV závěry 

České Rady ČSTV, v nichž se vysokoškolští sportovci přihlásili k 10 požadavkům 

stávkujících studentů a žádali omezení styků se zeměmi, které se jakkoli účastnily 

okupace ČSSR.  V roce 1969 ho normalizace donutila, vzdát se funkcí ve VS. V oblasti 

tělesné výchovy však pracoval až do důchodu na katedře tělesné výchovy na Stavební 

fakultě ČSTV (Bělohlávek, 2010).  

Prof. PhDr. Bohuslav Sýkora, DrSc. se narodil 6. září 1922 v Nymburce. 

Vystudoval Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy, který se pak postupně 

změnil na Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Obzvláště se 

zaměřoval na aktivity v přírodě. Věnoval se vodní turistice horolezectví a lyžování. 

Jako pedagog začínal na střední lesnické škole a dopracoval se až na katedru turistiky a 

sportů v přírodě FTVS (Bogdálek, 2000). Bělohlávek (2010) ve své knize o VS sportu 

upřesňuje jeho působení na katedře. Byl prý vynikající pedagog, který byl přísný na 

sebe i na studenty. Náročnost jeho předmětů byla velmi vysoká, což se některým 

kolegům a studentům nelíbilo. 

Na konci šedesátých let začal spolupracovat s francouzskou katedrou tělesné 

výchovy a sportu v Paříži. Mohly se tak konat výměnné pobyty našich a pařížských 

studentů, kterým i sám Sýkora dělal v Paříži externího učitele. Ve 48 letech se stal 

děkanem FTVS a v této funkci setrval tři roky. Tomu předcházelo roční studium 

v Moskvě. Děkanát pak vystřídal za místo předsedy svazu vysokoškolského sportu ÚV 

ČSTV. Na této pozici vydržel dlouhých 12 let. V tom samém období dokázal být 

protektorem UK Praha. Zároveň byl ještě v období 1974 – 1991 členem exekutivy FISU 

(Bělohlávek, 2010). Bogdálek (2000) ve své publikaci k jeho životu dodává vzpomínky 

spolupracovníků, kteří mu přezdívali Kanár. Tato přezdívka, dle Sýkory, vyjadřuje 

člověka, který má rád hory, vodu a přírodu. 

Prof. PhDr. Svatopluk Jančálek, CSc. se narodil 17. 4. 1931 v Moravském 

Mořkově. Vystudoval gymnázium v Jičíně, kde nejraději provozoval basketbal a 

volejbal. Po gymnáziu odešel do Prahy na Pedagogickou fakultu UK (obor – učitelství 

tělesné výchovy). V Praze hrál závodně basketbal za Slavii Pedagog a za Vysokou 

školu pedagogickou. Po studiích působil v klubu Tatran Ostrava v Radvanicích, kde byl 
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i učitelem na střední škole (Bělohlávek, 2010). Od roku 1954 začalo jeho působení 

v Praze. Nejdříve byl asistentem na Pedagogické fakultě UK v Praze a v roce 1956 už 

působil na FTVS na katedře her. Zde se specializoval na házenou (Bogdálek, 2000). 

Spolu s kolektivem vydal první českou učebnici házené. Během života působil na 

mnoho zahraničních univerzitách. Navštívil Bagdád, dále byl pak v Jugoslávii, 

Portugalsku a Norsku. V roce 1975 byl jmenován docentem na FTVS UK (Bělohlávek, 

2010). Bogdálek (2000) ve své publikaci uvádí, že se Jančálek věnoval trenérské 

činnosti v házené, trénoval ligová družstva a působil ve svazu házené ÚV ČSTV jako 

předseda metodické a trenérské rady.   

V roce 1973 se stal vedoucí oddělení tělesné výchovy na MŠMT. Spolupracoval 

s vysokoškolským sportem. Společně prosazovaly propojení kateder tělesné výchovy a 

VŠTJ. Pomáhal Českému vysokoškolskému sportu (ČVS) prosazovat jeho významné 

postavení v orgánech ČSTV. Za dobu, kdy Jančálek působil na MŠMT, se podařilo 

prosadit nejdůležitější metodická, finanční a organizační opatření, která zajistila velký 

rozvoj vysokoškolského sportu (Bělohlávek, 2010). Bogdálek (2000) na závěr 

Jančálkova životopisu uvádí, že v roce 1984 odešel na úřad předsednictva vlády a byl 

zvolen předsedou ČVS. Tuto funkci vykonával až do roku 1990. V roce 1999 nastoupil 

jako profesor na pedagogickou fakultu v Brně. 

Doc. PhDr. František Dvořák, CSc. se narodil 6. 7. 1942 a ohlédnutí za svým 

životem detailně popisuje v knize 90 let vysokoškolského sportu. Střední školu 

absolvoval v Pelhřimově, kde díky rodině získal vztah k přírodě a sportu. Pro svou 

sportovní všestrannost nastoupil na ITVS (Institut tělesné výchovy a sportu), kde si 

vybral obor tělesná výchova – biologie. Brzy se stal členem běžeckého oddílu Slávia 

VŠ Praha a poznával vysokoškolský sport. Dále ho na VŠ (vysoká škola) zaujal 

orientační běh, ve kterém se později stal reprezentantem. Pro Dvořáka to bylo období 

mladosti, tréninkových táborů, akademických závodů, kdy byl velmi šťastný a rád na to 

vzpomíná. V roce 1967 se stal asistentem na FTVS UK na katedře turistiky a lyžování. 

V tomto období působil ve výuce, v oddíle OB (orientační běh) TJ Slavia VŠ Praha, v 

komisi OB ÚV ČSTV a v předsednictvu Československého svazu OB. Na katedře se 

aktivně věnoval lyžování a organizoval řadu akademických závodů v běhu na lyžích. 

Společně se studenty FTVS vstoupil do organizace „Velké kunratické“, která se běhá 

dodnes s podporou organizace studentů FTVS. V letech 1983 až 1987 byl Dvořák 

trenérem československého reprezentačního družstva mužů v orientačním běhu. V roce 
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1990 začal na FTVS vykonávat funkci proděkana a zároveň se stal předsedou 

Československého vysokoškolského sportu. Skloubit tyto dvě funkce bylo velmi 

náročné a jeho denní režim se naprosto změnil. Jako vedoucí výpravy se Dvořák 

zúčastnil v roce 1991 letní i zimní Světové univerziády. V létě byl zvolen do exekutivy 

FISU. V roce 1996 byl zvolen místopředsedou ČOV pro sport. Své zkušenosti 

z akademických výprav uplatnil ve funkci šéfa výpravy na olympijské hry v Naganu a 

v Sydney. Nyní je jeho životem ČAUS – Svaz lyžařů ČR a ČOV a je velmi spokojený, 

protože může potkávat spoustu zajímavých lidí, což je pro něj obrovské bohatství 

(Bogdálek, 2000) 

  



 

58 
 

5.  Závěr 

Závěrečnou prací jsme se snažili naplnit cíle, které jsme si vytyčili. Hlavním 

cílem bylo poskytnout přehled informací, týkajících se vzniku a rozvoje volejbalu 

v období mezi dvěma světovými válkami v Českých zemích za přispění organizací 

YMCA a Vysokoškolský sport.  Pro dosažení hlavního cíle jsme si stanovili několik 

dílčích cílů. Prvním z nich byl vyhledat dostupné zdroji k tématu. Tento úkol pro nás 

nebyl jednoduchý, protože dochovaných historických zdrojů o volejbale bylo méně, než 

jsme čekali. Na to jsme však byli upozorněni panem Zdeňkem Vrbenským už při 

výběru tématu. Původně měla být práce zaměřena jen na organizaci YMCA, ale kvůli 

nedostatku dostupných zdrojů jsme téma rozšířili o Vysokoškolský sport. Až poté jsme 

se mohli opřít o dostatek informací k sepsání práce. Při seznamování s dostupnými 

zdroji jsme si potvrdili domněnku, že nezbytnou součástí práce bude dobový tisk.  

Jako další dílčí cíl jsme si určili představit organizace YMCA a Vysokoškolský. 

Tyto kapitoly pro nás byly velmi zajímavé, protože jsme si rozšířili obecné informace o 

těchto organizacích. V literatuře jsou sice zmínky o organizaci YMCA, ale nejvíce nám 

však pomohla návštěva archivu YMCA v Praze Na Poříčí. Zmínky o působení YMCA 

v zahraničí nebylo obtížné dohledat. Zejména pak v Americe, kde má YMCA své 

kořeny. Vysokoškolský sport je po právu spojován s Františkem Smotlachou, díky 

němuž je dochováno mnoho informací o vzniku této organizace. Dále nám pro tento 

dílčí cíl pomohly i publikace k jednotlivým výročím VS. Nebyl tedy problém tyto 

kapitoly sepsat. 

Zmapování období mezi dvěma světovými válkami, bylo dalším dílčím cílem. 

Jelikož se nám nepodařilo vyhledat ucelený text z toho období, bylo pro nás obtížné tuto 

etapu obsáhleji popsat. Museli jsme tedy čerpat z mnoha zdrojů a dávat jednotlivé 

odstavce dohromady po jednotlivých zmínkách, které mohly mít podobu třeba i jedné 

věty. I přesto se nám tyto informace podařilo dát v rámci možností dohromady. 

V některých kapitolách je informací dost, ale některé roky jsou popsány velmi stručně.  

Posledním dílčím cílem bylo popsat významné osobnosti Vysokoškolského 

sportu a vytvořit krátký přehled jejich práce pro tuto organizaci. V této kapitole jsme 

zpracovali  období od vzniku Vysokoškolského sportu až do současnosti. Více prostoru 

jsme však věnovali osobnostem, které působili v organizaci Vysokoškolský sport 

v meziválečném období. Informace o některých členech byly dobře dostupné 
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v literatuře, dobovém tisku i na internetu. Neplatilo to však pro všechny. Proto je život 

některých členů čerpán jen z jednoho zdroje. 

Můžeme tedy napsat, že příchod organizace YMCA do Československa byl 

nejen pro volejbal velice zásadní. YMCA se nejdříve soustředila na práci pro armádu, 

díky níž do Československa přišla. YMCA byla bohatou organizací a mohla tak stavět 

sportoviště. Ještě důležitější byly zkušenosti, které organizace měla a mohla je předávat 

dále. Členové organizace jezdili po světě, aby tyto zkušenosti získali. Díky této 

organizaci se k nám dostaly sporty jako softball, basketbal, volejbal či baseball. Díky 

zmiňovaným financím se všechny sporty v této organizaci rozvíjely velmi rychle a 

v některých sportech neměly týmy konkurenci a byly nejlepšími u nás. V době druhé 

světové války byl pak provoz organizace omezen a na konci války úplně ukončen. 

Trvalo pak velmi dlouho, než začala YMCA opět fungovat. I tak má YMCA obrovský 

vliv na vývoji volejbalu a ostatních sportů u nás zejména mezi dvěma světovými 

válkami, což dokazuje celá naše práce.  

Univerzitní týmy měly na republikové úrovni už od počátku volejbalu u nás 

obrovské úspěchy. Do 2. světové války hlavně Strakova akademie, která ovládla mnoho 

turnajů a mistrovství. To je známka toho, že pražský Vysokoškolský sport patřil několik 

let v oblasti volejbalu k nejlepším týmům v ČSR. Vysokoškolský volejbal měl tedy 

veliké zásluhy na rozvoji volejbalu v ČSR. Od počátku organizovaných soutěží a 

turnajů toto potvrdila zejména zmiňovaná Strakova akademie, po které na začátku 30. 

let přebral na pár let štafetu Vysokoškolský sport Marathon. Na mezinárodním poli se 

veškerá reprezentační utkání točila také kolem vysokoškolských hráčů. Většinou byli do 

reprezentačního týmu vybíráni hráči ze Strakovy akademie a Vysokoškolského sportu 

Marathon. V polovině 30. let však začala otěže přebírat sokolská družstva. Většinu 

meziválečného období ale dominovaly vysokoškolské týmy.   

Na fungování Vysokoškolského sportu v meziválečném období se podílelo 

mnoho lidí. Nutno vyzdvihnout práci dobrovolníků, jak v oblasti vedení organizace, tak 

i v rolích trenérů a asistentů. Nejdůležitějším článek je Dr. František Smotlacha, který 

obětoval pro Vysokoškolský sport obrovskou práci, oddanost a srdce. 

Hlavní cíl a dílčí cíle byly tedy splněny. Během své práce jsme narazili na 

podnětné materiály, které by mohly být inspirací pro další závěrečné práce. Například 

fungování a podrobné výsledky Trampské volejbalové ligy, která se stala nedílnou 
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součástí Českého volejbalového a basketbalového svazu. Dále by bylo dobrým 

tématem, zpracování podrobného životopisu Dr. Františka Smotlachy o jeho mládí, 

životě, práci pro Vysokoškolský sport a jiné organizace a o jeho  další vášni mykologii. 
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