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Dlouhá cesta na vrchol … 
 

 V roce 1988 byla pod vedením trenérů Roberta a Kamily Havrdových založena přípravka 

čtyřiceti šestiletých  a sedmiletých dívek. Po čtyřleté všeobecné přípravě a následné specializaci 

na volejbal, bylo družstvo přihlášeno do okresního přeboru žákyň, který hrálo  v sezónách 1992 – 

1993 až 1994 – 1995.  V této poslední sezóně v okresním přeboru zvítězilo a postoupilo do 

Oblastního přeboru. Po náročné letní přípravě a týdenním soustředění v Rokytnici nad Jizerou se 

vykrystalizovala sestava deseti děvčat, která nastoupila dlouhou cestu k velkým úspěchům. 

Těmito hráčkami byly Martina Suchá, Zuzana Růžičková, Stanislava Rudolfská, Lenka 

Michálková, Michaela Paulusová, Lucie Vágnerová, Iveta Černá, Klára Hvězdová, Ilona 

Vaňková a Lenka Tesková. 

V srpnu 1995 děvčata vyhrála  prestižní turnaj  O zmrzlinový pohár v Hradci Králové a 

následně se umístila na 2. místě v mezinárodním turnaji O velkou cenu Hradce Králové, kde 

startovalo 12 družstev z Čech a Slovenska. Jaroměř prohrála jediný zápas v tie breaku se 

slovenským vítězem ŠM Studienka. Těmito dobrými výsledky byla zahájena sezóna v Oblastním 

přeboru a v Českém poháru. Do Českého poháru volejbalového svazu se děvčata probojovala v 

listopadu v kvalifikaci v Přerově, kde v konkurenci 50 družstev z celé ČR obsadila bez porážky 

1. místo a probojovala se do finálové skupiny jako jediný zástupce východočeského kraje. Po  

čtyřech turnajích Českého poháru  se, díky ojedinělému výpadku ve čtvrtém turnaji, umístila na 

celkově 6. místě. V Oblastním přeboru děvčata obsadila 1. místo a  tímto výsledkem se 

kvalifikovala na  Přebor ČR starších žákyň.  Přebor se hrál turnajovým způsobem ve dnech 21.-

23.6.1996 v Plzni a žákyně skončily na 6. místě z 12 družstev. Sezóna byla zakončena v červnu 

účastí na dvou velkých turnajích. Prvním byl 10. ročník celostátního turnaje žákyň Hydro Cup 

v Lanškrouně, kde za účasti 24 družstev děvčata obsadila 3 místo. Druhým byl 22. ročník 

celostátního turnaje starších žákyň a mladších dorostenek Lužánecký pohár v Brně. V konkurenci 

24 družstev děvčata vybojovala skvělé 2. místo. 

V sezóně 1996-97 děvčata startovala již v kategorii mladšího dorostu. V Českém poháru  

obsadila, po čtyřech turnajích šestnácti družstev, skvělé 3. místo. Bezkonkurenční vítěz Českého 

poháru, družstvo SKP Ústí nad Labem, jehož hráčky hrály celostátní ligu staršího dorostu, 

utrpělo pouze dvě porážky, z toho jednou právě s naším družstvem. V této sezóně zároveň 

děvčata vyhrála Oblastní přebor mladšího dorostu o osmi účastnících a postoupila do nejvyšší 

republikové soutěže této věkové kategorie, do Přeboru ČR.  Úspěchy družstva v celostátních 

turnajích a soutěžích  a především vynikající hra některých jednotlivců  vedly k tomu, že čtyři 

hráčky byly vybrány do Východočeského výběru mladších dorostenek, kde tvořily základ výběru 

a výrazným způsobem přispěly k vítězství v celostátním turnaji výběrů, konaném v Pardubicích 

v lednu 1997. O tento úspěch se zasloužily hráčky Rudolfská, Suchá, Paulusová a Růžičková a ve 

funkci asistenta trenéra též Robert Havrda.  

Již v tomto roce bylo znát, že zvolená cesta všeobecné pohybové přípravy, včetně mnoha 

vysloveně gymnastických prvků, vedla k nastartování kvality ve způsobu hry. Naše družstvo 

s výškovým průměrem 172 cm (jediná hráčka Martina Suchá měřila 178 cm) dokázalo, díky 

velice dobrému pohybu při hře v poli, porážet družstva starších dorostenek s dívkami výšek 185-

190 cm a běžně porážet družstva žen v oblastní soutěži dospělých, kterou též hrálo. Základ tohoto 

úspěchu byl v tom, že nebyl uspěchán sportovní vývoj dívek, protože s vlastní herní činností  

začala  až v 11 letech, po zvládnutí všech  pohybových prvků nutných pro volejbal a sportovní 

činnost všeobecně. 



Následující sezóna 1997 – 1998 přinesla jaroměřskému volejbalu dosud největší úspěch. 

Dorostenky vyhrály nejprve Český pohár mladšího dorostu za účasti 24 družstev z celé republiky 

s náskokem šesti bodů před KP Brno.  V dlouhodobé části Přeboru ČR  naše hráčky jasně 

zvítězily, když z  36 zápasů 32 vyhrály. Spolu s družstvy Děčína a Českého Krumlova z české 

skupiny a družstvy Královopolská Brno, NH Ostrava a SK Přerov z moravské skupiny, 

postoupily do finálové části.  V prvním finálovém turnaji na domácí půdě ve dnech 3.-5. dubna 

1998 Jaroměř porazila všechny soupeře a ztratila pouze čtyři sety. Zajištění turnaje bylo vysoce 

hodnoceno všemi zúčastněnými včetně představitelů volejbalového svazu. O vítězství se též 

zasloužili fantastičtí diváci, kteří zejména v zápasech proti Ostravě a Brnu vytvořili vynikající 

domácí prostředí. Vystupování nevídaného počtu cca 250 diváků bylo trenéry družstev a 

rozhodčími hodnoceno jako vysoce korektní.  Ani v druhém turnaji, pořádaném  KP Brno ve 

dnech 17.-19. dubna 1998, naše děvčata nenechala nikoho na pochybách, které družstvo je 

v České republice nejlepší. Z pěti zápasů čtyřikrát vyhrála 3:0 a prohrála pouze v posledním 

zápase s KP Brno po velkém boji 3:2, kdy už měla prvenství zajištěno. Přebornicemi České 

republiky se stalo družstvo dívek ve složení Martina Suchá, Klára Hvězdová, Michaela 

Paulusová,  Stanislava Rudolfská, Lenka Michálková, Zuzana Růžičková, Lenka Tesková, Lucie 

Vágnerová, Iveta Černá  a Radka Špičková. Zároveň se ziskem titulu v kategorii mladšího 

dorostu družstvo vyhrálo Oblastní přebor staršího dorostu s šesti účastníky a postoupilo do 

Dorostenecké ligy. 

V celostátním turnaji výběrů oblastí mladších dorostenek, konaném v Novém Boru 

v lednu 1998,  reprezentovaly náš oddíl hráčky Rudolfská a Paulusová (ostatní již překročily 

věkový limit) a ve funkci asistenta trenéra Robert Havrda. Stanislava Rudolfská byla zvolena 

kapitánkou a vyhlášena nejlepší hráčkou oblastního výběru. Umístění na třetím místě bylo 

úspěchem, protože ostatní děvčata ze sedmi oddílů nedosahovala  kvalit našich hráček. 

V sezóně 1998 – 1999 hrála děvčata Dorosteneckou ligu. Svoji skupinu o deseti 

družstvech , posílena o Evu Andršovou ze Slávie Hradec Králové, s přehledem vyhrála se ztrátou 

pouhých dvou vítězství. V následující kvalifikaci o Přebor ČR, konané v Praze 24.-25. dubna 

1999, opět nezaváhala  a se Slávií Praha postoupila do nejvyšší soutěže staršího dorostu.  

V přípravě na Přebor ČR  se, po letním soustředění v Rokytnici nad Jizerou, děvčata 

zúčastnila mezinárodního turnaje Bohemia Crystal Cup Dobronín 1999, který je nejkvalitněji 

obsazovaným turnajem hraném na antuce. Děvčata skončila na pěkném 3. místě  a nechala za 

sebou juniorky UP Olomouc, NH Ostrava, Tatranu Střešovice, reprezentaci kadetek a jiné. 

Děvčata porazila i vítěze turnaje Slavii UK Bratislava, mistra Slovenska a účastníka slovenské 

extraligy žen. Stanislava Rudolfská byla zařazena do All Stars týmu. Předvedená hra a výsledek 

turnaje vedly k pozvání na mezinárodní turnaj v Bratislavě Slávia Junior Cup 99 pořádaný Slávií 

UK Bratislava. Jaroměř se, jako jediný klubový účastník z České republiky, umístila na 2. místě, 

když ve finále podlehla  Slavii UK Bratislava 1:3. Turnaje se dále zúčastnily reprezentační celky 

ČR, Slovenska, výběr Moravy, mistr Slovinska a zástupce Maďarska.  

Zahájení Přeboru ČR v ročníku 1999 – 2000 bylo poznamenáno citelným oslabením 

odchodem nahrávačky Zuzany Růžičkové do extraligového družstva žen TU Liberec a 

ukončením činnosti hráček Vágnerové a Teskové.  Do družstva na hostování přišly Barbara 

Tučková ze Startu Náchod, Tereza Tichá ze Slávie Hradec Králové a Petra Čimerová z Rubeny 

Náchod. Pozici nahrávačky zaujala Stanislava Rudolfská. Přebor ČR  v této sezóně hrálo dvanáct 

družstev rozdělených do dvou skupin. Jaroměř hrála v silnější  skupině B a v první části soutěže 

se umístila na 4. místě. To  znamenalo v druhé části  zápasy ve skupině o 7.–12. místo, kde 

celkově skončila na 10. místě. Družstva na 9.–12. místě   sehrála v Přerově závěrečný turnaj, 



který děvčata vyhrála. Po započítání výsledků tohoto turnaje Jaroměř skončila celkově na 9. 

místě Přeboru ČR.  

Účastí v Přeboru ČR nejúspěšnější družstvo v historii jaroměřského volejbalu ukončilo 

svoji činnost dosažením věkového limitu a odchodem hráček do škol mimo Jaroměř.  Dvě 

nejmladší hráčky Stanislava Rudolfská a Michaela Paulusová  přestoupily do Tatranu Střešovice, 

kde ještě jednu sezónu hrály Přebor ČR staršího dorostu a pak též ukončily činnost. 

 Družstvo dorostenek svojí účastí v Přeboru ČR starších dorostenek dosáhlo prakticky 

vrcholu úspěšnosti v podmínkách oddílu z malého města. Družstvo se ve svém trvání stalo: 

Oblastním přeborníkem ve všech mládežnických kategoriích, 

Přeborníkem ČR mladších dorostenek 1997-1998, 

Vítězem Českého poháru mladších dorostenek 1997-1998, 

Vítězem Ligy staršího dorostu 1998-1999 – 2. nejvyšší soutěž, 

Vítězem kvalifikace do Přeboru ČR starších dorostenek pro sezónu 1999-2000, 

Účastníkem Přeboru ČR starších dorostenek 1999-2000 s umístěním na 9. místě, 

Vítězem či finalistou prestižních mezinárodních turnajů. 

 Porovnáme-li finanční podmínky a zázemí našeho oddílu s takovými oddíly jako Slavie a 

Olymp Praha, KP Brno a NH Ostrava, z kterých některé dorostenky tehdy hrály extraligu žen, 

musíme se ptát, jak bylo možné těchto výsledků dosáhnout. Za výsledky stojí dlouhodobá 

třináctiletá práce trenérské dvojice manželů Roberta a Kamily Havrdových, chuť dívek dosáhnout 

úspěchu podpořená počtem cca 3400 odtrénovaných  hodin a průměrným počtem 70 

mistrovských zápasů ročně. Nezanedbatelný podíl na úspěších měli rodiče, sponzoři a dárci, kteří 

svými finančními prostředky přispěli k důstojné reprezentaci jaroměřského sportu a města 

Jaroměře. Náklady na družstvo dorostenek v mistrovské sezóně 1997-1998 činily 85 tisíc korun, 

přičemž oddílové příspěvky dívek byly 34 tisíc korun za rok. Na tomto místě je nutné poděkovat 

paní MUDr. Suché za zprostředkování sponzorského daru od firmy Léčiva a.s. ve výši 70 tisíc 

korun. 

 Po vítězství v Přeboru ČR mladších dorostenek v roce 1998 byla děvčata  přijata na 

jaroměřské radnici tehdejším starostou  PhDr. Pavlem Mertlíkem. Po vítězství v kvalifikaci do 

Přeboru ČR starších dorostenek  v  roce 1999 jim byla umožněna senátorem Miloslavem 

Müllerem prohlídka Senátu ve Valdštejnském paláci v Praze. 

Vítězství v Přeboru České republiky mladšího dorostu a v Českém poháru mladšího 

dorostu v sezóně 1997 – 1998, následné vítězství v Dorostenecké lize a v kvalifikačním turnaji o 

postup do Přeboru České republiky staršího dorostu v sezóně 1998 – 1999 a účast v této nejvyšší 

soutěži v sezóně  1999 – 2000, to jsou historické události v jaroměřském volejbale. 
 

… a pokračování. 
 

 V létě 2004 bylo založeno družstvo žen, složené z bývalých extraligových dorostenek 

doplněných o některé starší hráčky, které tvořily družstvo A žen v roce 2000. Díky dobré 

diplomacii Standy Horáka bylo družstvo zařazeno do Oblastního přeboru II. třídy v soutěžním 

ročníku 2004 – 2005. Družstvo tvoří Kamila Havrdová, Zuzana Cejnarová, Jitka Váňová, 

Martina Čekalová, Stanislava Rudolfská, Michaela Paulusová, Lenka Michálková a  Martina 

Suchá. Od jarní části soutěže se očekává posílení  bývalou extraligovou nahrávačkou Zuzanou 

Růžičkovou. Vstup do soutěže byl velmi úspěšný, po polovině soutěže vítězství ve všech 14 

zápasech a ztráta pouhých 3 setů. Cílem je postup do Oblastního přeboru I. třídy a následně do II. 

ligy. Cesta na nový vrchol začíná.  

V Jaroměři, prosinec 2004                                                                 Ivan Paulus 



Přebor  České republiky mladších dorostenek 1997/98 
 

Účastníci skupiny A:     

                     1. TJ Orion Praha                                              6. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 

2. VSK Český Krumlov                                    7. SKP Sever Ústí nad Labem 

3. VSK Spartak Děčín                                       8. VK Šanov Teplice 

4. TJ Jiskra Jaroměř                                          9. TJ Jiskra GHB Havlíčkův Brod 

5. SK Slavia Praha                                           10. TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 

 

Výsledky zápasů TJ Jiskra Jaroměř: 

11.10.   Jaroměř               -   Ústí nad Labem                  3:0, 3:0 

 18.10.   Teplice                -   Jaroměř                               0:3, 0:3 

 01.11.   Jaroměř               -   Havlíčkův Brod                  3:0, 3:0 

 08.11.   Orion Praha         -  Jaroměř                               0:3, 0:3 

 15.11.   Jaroměř               -  Český Krumlov                        ?                   

 22.11.   Děčín                   -  Jaroměř                               3:0, 3:2 

 29.11.   Jaroměř               -  Kralupy                                    ? 

 30.11.   Jaroměř               -  Slavia Praha                         3:0, 3:0 

 13.12.   Ústí nad Orlicí    -  Jaroměř                                0:3, 0:3 

 

 24.01.   Ústí nad Labem   - Jaroměř                                1:3, 0:3 

 31.01.   Jaroměř               - Teplice                                  3:0, 3:0      

 07.02.   Havlíčkův Brod  -  Jaroměř                                0:3, 0:3 

 14.02.   Jaroměř               -  Orion Praha                         3:0, 3:0 

 21.02.   Český Krumlov  -   Jaroměř                               0:3, 3:1 

 28.02.   Jaroměř               -  Děčín                                   3:0, 3:0 

 07.03.   Kralupy               -  Jaroměř                                0:3, 1:3 

 14.03.   Slavia Praha        -  Jaroměř                                     ? 

 21.03.   Jaroměř               - Ústí nad Orlicí                      3:1, 3:1     

 

Konečná tabulka skupiny A: 

 

1. TJ Jiskra Jaroměř 36    32    4    101:16    68  úspěšnost 94,44% 

2. VSK Spartak Děčín    36    29    7      91: 41   65 

3. VSK Český Krumlov  36    27    9      90:39    63 

4. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, 5. TJ Jiskra Havlíčkův Brod, 6. SKP Sever Ústí nad Labem, 

7. Orion Praha, 8. SK Slavia Praha 9. TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou,  

              10. VK Šanov Teplice 

 

Konečná tabulka skupiny B: 

 

1. VK Královo Pole Brno 32    30    2    91:21    62  úspěšnost 96,87% 

2. TJ NH Ostrava 32    24    8    77:40    56 

3. SK Přerov 32    22  10    76:40    54 

4. TJ Nový Jičín, 5. SK UP Olomouc, 6. PS Přerov, 7. PSK Znojmo, 8. TJ Lanškroun,  

9. DDM Brno 



2. finálový turnaj přeboru ČR mladších dorostenek 
 

pořadatel VK Královo Pole Brno 

 

17. – 19. dubna 1998 

 

Výsledky zápasů TJ Jiskra Jaroměř: 

17. 04.  Ostrava           - Jaroměř                         0:3 

             Jaroměř - Český Krumlov           3:0 

 

18.04.   Děčín  - Jaroměř                         0:3 

             Přerov - Jaroměř                         0:3 

  

19.04.   Jaroměř  - Brno                              2:3 

 

 

 

Konečná tabulka Přeboru ČR mladších dorostenek 

 ročníku 1997 -1998 
 

1. TJ Jiskra Jaroměř 10      9     1       29: 6     19 

2. VK KP Brno           10      7     3      24:13     17 

3. NH Ostrava  10      7     3      22:15     17 

4. VK Děčín 10      5     5      19:16     15 

5. VK Český Krumlov       10      2     8      10:24     12 

6. SK Přerov 10      0   10        0:30     10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


