
 

Tělovýchovná jednota Jiskra Jaroměř 

oddíl volejbalu 

 

 

 

 

 

 

 Přehled historie oddílu volejbalu 
 

v období 1967 -2004 
 

Sestavil Ivan Paulus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronika oddílu volejbalu 1967 - 2004 

 

 

 



Přehled historie oddílu volejbalu v období 1967 -2004 
 

Úvodem … 
 

 Tento přehled historie oddílu volejbalu  si  nepřisvojuje nárok na absolutní přesnost 

uvedených údajů, zejména z počátků novodobé historie oddílu. Protože původní kronika 

končí údaji v roce 1983, pokusil se autor z dostupných materiálů a vzpomínek členů oddílu 

sestavit jakousi chronologii vývoje volejbalového oddílu od roku 1967 do roku 2004. Některé 

podrobněji rozpracované významné události z  života oddílu a přehledné výsledky jsou 

uvedeny  v samostatných přílohách.  Autor děkuje všem, kteří  přispěli ke vzniku tohoto 

materiálu a zároveň se omlouvá těm, na které díky své slabé paměti zapomněl. Jména uvádím 

bez případných titulů. 

  

Historie … 
 

První záznamy o volejbalové činnosti v Jaroměři se datují od 15.3.1923.  V období let 

1923 – 1947 si připomínáme hráče Bicana, Kadečku, Šmákala, Rejchrta a působení 

významné osobnosti  českého volejbalu, hráče a  později funkcionáře  Kromtholze, v té době 

vojáka  4. dělostřeleckého pluku v Josefově.   

 Po roce 1947, již v období působení FIVB – Mezinárodní volejbalové federace, 

startovali v rozmezí let 1951 – 1959  v barvách Jaroměře v krajských soutěžích hráči 

František Rieger, Jan Marčík, Jaroslav Zvoníček, Josef Břeský, Aleš Růžička, Vladimír 

Stárek, Zbyněk Suk, Miroslav Ceral, Jiří Knejp, Luboš Novotný, Oldřich Hanuš, Jiří 

Hausmann, Václav Semerák, Jaroslav Josefi,  Igor Nosek, Václav Satrapa, Jiří Dušek, Jiří 

Křístek, Václav Kašpar, Josef Joneš a Josef Divecký.   Dále je nutno vzpomenout ještě jména 

Vladimíra Dvořáka a Jaroslava Malypetra, kteří jinak výborní volejbalisté již v tomto období 

nehráli. Volejbalové hřiště bylo   tehdy  situováno v místech dnešního atletického stadionu.   

 V roce 1959 dochází k přerušení činnosti volejbalového oddílu. Důvodem byl odchod 

hráčů, ale především odchod  vůdčí organizátorské osoby Zbyňka Suka z Jaroměře. 

 

 Souvislosti … 

 

 Z iniciativy Ladislava Marhy byl v roce 1960 v Josefově založen volejbalový oddíl, 

který startoval v okresních soutěžích pod názvem Lina Jaroměř a později jako Tiba Jaroměř. 

Oddíl měl dlouhodobě družstvo mužů a v kratším období též družstvo žen, žáků  a 

dorostenců. V družstvu žen startovala např. Vendula Opicová, která byla v roce 1970 

zakládající členkou družstva žen TJ Jiskra Jaroměř. Oddíl ukončil svoji činnost na jaře 1991, 

kdy se sloučil s TJ Jiskra Jaroměř. 

 V roce 1966 byl v Josefově založen vojenský celek Dukla Josefov, který se postupně 

vypracoval z okresních soutěží až do II. ligy. Velkou zásluhu na úspěších má významná osoba 

vojenského celku Vlastimil Zavřel, velitel vojenského útvaru, hráč Tiby Josefov a  Jiskry  

Jaroměř. Dukla, později přejmenovaná na VTJ, využívala též hřiště našeho oddílu  a  ukončila 

svoji činnost v roce 1979. 

 Z mládežnických družstev  hráli v okresním přeboru v sezóně 1966-1967 dorostenci 

ZOU Jaroměř a dorostenky  Slávie Jaroměř, které vyhrály okresní přebor I. třídy a 

v následující sezóně 1967-1968 hrály krajský přebor. 

 

 

 

 

 



Historické setkání … 
 

 Po  sedmi letech došlo v říjnu roku 1966 k historickému setkání dvou budoucích 

velkých osobností jaroměřského volejbalu,  Stanislava Horáka a Ladislava Lebó, u kapličky 

na Jakubském předměstí.  Těmto dvěma nadšencům se podařilo shromáždit kolektiv hráčů, 

který začal usilovat o dosažení úspěchů  získaných  v letech minulých. 

  

Chronologie: 

1967 … založení družstva mužů 

1970 … založení družstva žen 

1970 … první dorostenci 

1970 … první dorostenky 

1972 … poprvé krajský přebor mužů II. třídy 

1973 … první žákyně 

1977 … poprvé krajský přebor žen II. třídy 

1985 … dorostenecká  liga  dívek 

1989 … dorostenecká liga  chlapců 

1991 … oblastní přebor žen I. třídy 

1995 … oblastní přebor mužů I. třídy 

1998 … mladší dorostenky vítězí v Přeboru České republiky 

1999 … extraliga starších dorostenek 

 

Přehled činnosti jednotlivých družstev … 
 

 Muži … 
 

 První  družstvo mužů bylo založeno v roce 1967 a od roku 1968 začalo usilovat o 

dosažení výsledků předchozích generací. V letech 1968 až 1970 postoupilo z okresního 

přeboru III. třídy do okresního přeboru I. třídy,  který hrálo v roce 1971.   V tomto období   

tvořili kádr družstva  Ladislav  Lebó,  Zbyněk  Jarchovský, Pavel Kubka, Jiří Faltys, Stanislav 

Horák, Zdeněk Hauft, Jan Faltus, Jiří Hynek, Miloš Zapletal, Rudolf Exner, Svatopluk  Štefl, 

Jaroslav Šichan, Miroslav Kuneš, Aleš Růžička ml., Karel Hašek, Václav Hašek, Milan 

Karlík a Vlastimil Zavřel . 

 Po skončení ročníku 1971  družstvo poprvé postoupilo do krajského přeboru II. třídy, 

kde hrálo dvě sezóny  1972 a 1973. Došlo k obměně hráčského kádru a družstvo převážně 

tvořili hráči Ladislav  Lebó,  Zbyněk  Jarchovský, Jiří Faltys, Stanislav Horák, Miloš Zapletal, 

Rudolf Exner, Stanislav  Zbořil, Jan Hofmann, Ivan Ottis a v té době začali hrát za muže 

bývalí dorostenci Václav Lebedínský, Ivan Paulus, Jiří Síla, Jan Bureš a Milan Prokeš. 

Po tříletém působení v okresním přeboru I. třídy  v sezóně 1974 - 1976 přišel opět 

postup a působení v krajském přeboru II. třídy  v období 1976 – 1978.  Družstvo bylo 

doplněno dalšími hráči Petrem Lacinou, Vojtěchem Elhotou  a průběžně od roku 1972 byl 

umožňován start  vojákům základní služby,  jako byli Petr Svozílek,  František Jágoš, Jaroslav 

Koláček, Zdeněk Kadlubiec a Zdeněk Rikl. 

V období  1979-1986 se hrál okresní přebor I. třídy. Dochází k obměně kádru a  

objevují se další hráči z  řad dorostenců.  Například v roce 1980 družstvo nastupovalo 

převážně v sestavě Václav Lebedínský, Petr Brom, Aleš Růžička, Zbyněk Jarchovský, Petr 

Kilevník, Jiří Síla  a v roce 1982 v sestavě Václav Lebedínský, Ivan Paulus, Jiří Síla, Ladislav 

Marha, Miloslav Kriegler, Petr Kilevník, Petr Brom, Robert Havrda , Zdeněk Vágner a voják 

základní služby  Miroslav Ejem, syn tehdejšího metodika volejbalového svazu. 

 V soutěžním ročníku 1985-1986 skončilo družstvo na druhém místě v okresním 

přeboru I. třídy a pro nezájem vítěze o postup,  postoupilo do krajského přeboru II. třídy, kde 



hrálo se střídavými úspěchy  až do konce sezóny 1994-1995. Kádr hráčů se příliš neměnil, 

družstvo doplnili např. Stanislav Čermák, Radovan Macek, Tomáš Semerák a především 

v roce 1990 začali družstvo doplňovat bývalí ligoví dorostenci. V posledním zápase sezóny 

1991-1992  družstvo nastoupilo v sestavě  Václav Lebedínský, Ivan Paulus,Václav Hašek, 

Eduard Petiška, Stanislav Čermák, Ladislav Marha a Robert Havrda. 

 V sezóně 1994-1995  se podařilo družstvu, složenému již převážně z bývalých 

ligových dorostenců a přestoupivších hráčů, postoupit do krajského přeboru I. třídy, v kterém 

nejlepším umístěním bylo 3. místo  v sezóně 1997-1998, 2001-2002 a zejména 2002-2003, 

kdy ke kvalifikaci o II. ligu chyběl jen krůček.  Těmito výsledky  se družstvo mužů stalo 

druhým nejlepším družstvem náchodského okresu za  VK Hronov, hrajícím národní ligu.  

Družstvo do roku 1997 nastupovalo převážně v sestavě  Eduard Petiška,  Václav Hašek, Petr 

Novotný, Roman Máša,  Stanislav Dufek, Kamil Řezníček, Václav Lebedínský  a Martin 

Cejnar. Později po ukončení činnosti některých hráčů bylo doplněno hostujícími hráči. 

V družstvu tak hráli dlouhodoběji  Jaromír Marek, Jiří Matis, Vladislav  Hynek a krátkodobě 

Martin Teplý, Petr Tláskal, Jiří Stirand, , Martin Jílek, Zbyněk Bahník, Zdeněk Vágner a Jiří 

Hudák. V posledních sezónách nastupovali hráči v sestavě Petiška, Hašek, Novotný, 

Řezníček, Máša, Matis, Hynek a Marek. 

 V oddíle kromě družstva A působilo nepravidelně i družstvo B. V sezóně 1973 hrálo 

nejnižší  okresní soutěž  družstvo odborářů ( Stránský, Košťálové, Šedivec, Czurilla ), 

v sezóně 1988-1989 a 1990-1991 hráli okresní přebor III. třídy dorostenci. Sloučení oddílů TJ 

Jiskra  a  Tiba vedlo vytvoření  družstva B, které hrálo v sezónách 1991-1994 okresní přebor 

II. a I. třídy. Za družstvo hráli např. Petr Albrecht, Jiří Poslt, Milan Karlík, František 

Cvachovec, Jaroslav Štěpánek, Jiří Síla, Ivan Paulus a další. Poslední obnovení družstva  pod 

názvem Jaroměř SG bylo v sezóně 2001-2002. Družstvo po vítězství v této sezóně 

v Okresním přeboru III. třídy,  zvítězilo v sezóně následující i v okresním přeboru II. třídy a 

od sezóny 2003-2004 hraje nejvyšší okresní soutěž, okresní přebor I. třídy. Po založení  

družstva tvořili soupisku a nastupovali Václav Lebedínský,  Ivan Paulus, Robert Havrda, 

Martin Cejnar, Jiří Poslt, Antonín Hudík, Ján Klimek, Petr Albrecht, Jiří Síla, Ladislav Marha,  

Petr Kilevník, Stanislav Horák, Roman Kostra, Petr Vavřín, Miloslav Kriegler, Jan Růžička a 

Jaroslav Štěpánek. V průběhu soutěží někteří hráči ukončili činnost a družstvo bylo doplněno 

o Karla Zapadla, Karla Zemka a Ladislava Vaňka. 

 Vedle dalších dobrých hráčů se od roku 1970, tj. prakticky od začátku obnovení 

volejbalu, objevuje v družstvu A jméno výrazné postavy jaroměřského volejbalu Václava 

Lebedínského jako nejdéle nepřetržitě hrajícího hráče.  Václav Lebedínský pravidelně 

nastupoval ještě ve svých 45 letech v sezóně 1998-1999 v krajském přeboru  I. třídy a po 

ukončení  činnosti  v tomto družstvu byl zakládajícím členem družstva SG. 

 

Ženy … 
 

 Družstvo  žen bylo založeno v roce 1970  a jeho prvním trenérem byl Ladislav Lebó. 

Družstvo v počátku prošlo mnoha změnami a k zakládajícímu kádru postupně přibývaly nové 

hráčky.  V roce 1970 byly členkami Lenka Čertnerová, I. Exnerová, Jana Vašatová, I. 

Žabková,  E. Kališová, H. Roučková, Věra Arazimová, Milena Hradecká, Vendula Opicová, 

H. Halamičková, Jana Cejnarová, M. Steklá, K. Španielová, Halina Exnerová, Věra 

Faltusová, Olga Skořepová, Eva Stejskalová, Ivana Opicová, D. Skořepová. Z bývalých 

dorostenek přišly v následujících sezónách Blanka Metznerová, Eva Andrysová, Olga Ciu-

ciu,  Lenka Metznerová, D. Turková a M. Pokorná. Družstvo hrálo Okresní přebor I. třídy. Po 

vítězství v sezóně 1976 – 1977 postoupilo do krajského přeboru, kde působilo jednu sezónu. 

 V dalším období tj. do roku 1985 hrály ženy okresní přebor a například v sezóně 1980 

tvořily soupisku družstva Věra Křížová (Arazimová), Milena Hradecká, Olga Retzerová,  

Zdena Borůvková, Helena Mochanová, Vlasta Rudolfská, Marie Jarchovská, Jaroslava 

Crkalová, Jana Lebóvá, Jana Růžičková (Vašatová).  V dalších letech přicházejí hráčky Zdena  



Borůvková,  Jaroslava Hanušová,  Lenka Jarošová (Čertnerová), Věra Michálková a Mirka 

Štefcová. 

 Velkou posilou byl v roce 1986 návrat výborné hráčky Kamily Havrdové (Justové) 

z Rubeny Náchod. V sezóně 1984  - 1985 ženy vítězí v okresním přeboru a postupují do 

krajského přeboru II. třídy, který hrály až do roku 1991. Družstvo se postupně obměňuje, 

začínají je doplňovat bývalé dorostenky   a soutěž převážně hrají Kamila Havrdová, Věra 

Michálková, Martina Štefcová, Martina Sládková,  Jana Kozáková, Iveta Cvachovcová, 

Vlasta Rudolfská, Jana Danielová, Zuzana Genovová a Jitka Váňová. 

 V sezóně 1990 – 1991 ženy vítězí v oblastním přeboru II. třídy a postupují do 

oblastního přeboru I. třídy. Nastalo nejúspěšnější období ženského volejbalu. V sezónách 

1991 – 1992 až 1994 –1995 hrají ženy oblastní přebor I. třídy. V roce 1992  startují a zároveň 

vítězí, jako jediné družstvo z České republiky, na mezinárodním turnaji v holandském 

Gennepu. Účast na tomto turnaji si zopakovaly ještě v následujícím roce. V sezóně 1994 – 

1995 obsazují ženy 8. místo a sestupují do oblastního přeboru II. třídy. Začíná se projevovat 

nedostatek hráček. Odešly Jana Kozáková do Prahy, Martina Čekalová (Sládková) a  Iveta 

Pourová (Cvachovcová) na mateřské dovolené, Jana Danielová a později i Věra Michálková 

do družstva žen B. Oblastní přebor II. třídy se hrál do sezóny 1999 – 2000 a v družstvu hrály 

již i současné výborné dorostenky. Na soupisce v ročníku 1996 - 1997  byly hráčky Věra 

Michálková, Kamila Havrdová,  Zuzana  Genovová, Martina Štefcová, Vlasta Rudolfská, 

Lenka Michálková, Stanislava Rudolfská, Michaela Paulusová, Martina Suchá, Lucie 

Vágnerová, Zuzana Růžičková, Ilona Vaňková, Lenka Tesková, Klára Hvězdová a  Iveta 

Černá. Pro kolizi termínů dostalo přednost družstvo dorostenek bojující v nejvyšších 

soutěžích a družstvo žen A ukončilo činnost v rozehrané soutěži. 

 V roce 1993 bylo založeno družstvo žen B, které se z okresního přeboru III. třídy 

probojovalo do okresního přeboru I. třídy, který hraje od sezóny 1997 – 1998. V době 

založení mělo družstvo na soupisce 25 hráček,  z nichž většina měla umožněn střídavý start 

za obě ženská družstva. Přesto se i družstvo B potýkalo s nedostatkem aktivních hráček.  Pro 

úplnost  uvádím celou soupisku, kterou tvořily hráčky Martina Sládková, Alena Sílová, Petra 

Svěcená, Lenka Adámková, Zdena Rubešová, Alice Lumendová, Martina Andrysová, Naďa 

Hůlková, Marie Jarchovská, Jana Růžičková, Markéta Cejnarová, Zuzana Cejnarová, Pavla 

Hrabicová, Martina Karlíková, Marta Kozáková, Kateřina Krsová, Markéta Kubková, Pavla 

Kubková, Šárka Piňosová, Jana Ponikelská, Renata Tomanová, Jitka Trojánková, Miroslava 

Zelená, Martina Lenfeldová a Lenka Luňáková.  Část hráček tohoto družstva, se po  ukončení 

činnosti družstva žen A, stala základem jediného družstva  žen hrajícího okresní přebor I. 

třídy. V postupovém ročníku z II. třídy do I. třídy 1996 –1997 byly na soupisce uvedeny 

hráčky Helena Mochanová, Jana Danielová, Miroslava Novotná, Martina Andrysová, Naďa 

Hůlková, Marie Jarchovská, Jana Růžičková, Pavla Hrabicová, Šárka Piňosová, Lenka 

Luňáková, Jitka Váňová, Iveta Cvachovcová a Martina Sládková. 

Soupisku  v sezóně 2001 – 2002 tvoří hráčky Jana Danielová, Martina Andrysová, Naďa 

Hůlková, Jana Růžičková, Lenka Luňáková, Jitka Váňová, Jaroslava Palmová, Jaroslava 

Kombercová (Crkalová), Šárka Piňosová, Alena Venhauerová (Sílová), Pavla Hrabicová a  

Věra Michálková. Největším úspěchem tohoto družstva je vítězství v okresním přeboru I. 

třídy v ročníku 2003 – 2004 s nárokem postupu do oblastního přeboru II. třídy o který však 

družstvo nejevilo zájem.  

 V létě 2004 bylo založeno další 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 se podařilo toto družstvo zařadit přímo do oblastního 

přeboru II. třídy v soutěžním ročníku 2004 – 2005 a zároveň zachovat i okresní přebor I. 

třídy. 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 družstva bývalou extraligovou nahrávačkou Zuzanou 



Růžičkovou. Družstvo vykročilo velmi úspěšně, po polovině soutěže vyhrálo všech 14 zápasů 

a ztratilo pouhé 3 sety. Cílem je postup do krajského přeboru I. třídy. 

 Od založení družstva žen v roce 1970, až po ukončení činnosti v  45 letech v sezóně 

1986 –1987, byla vůdčí osobností družstva Milena Hradecká. Její roli převzala po svém 

návratu  do Jaroměře Kamila Havrdová, která svoji úspěšnou hráčskou  činnost přechodně 

ukončila v sezóně 1999 – 2000, aby následně byla vůdčí osobností při obnovení nového 

družstva žen. 

 

 Žáci, dorostenci … 
  

 Prvním mládežnickým družstvem našeho oddílu bylo družstvo dorostenců, 

založené v roce 1970. Tvořili ho hráči Václav Lebedínský, Ivan Paulus, Milan Prokeš, 

Antonín Hudík, Luboš Břeský, Jiří Síla, Jan Bureš, Zdeněk Krásný, Vladimír Šťastný, Josef 

Hausman , Martin Exner, David Veselý a Vladimír Andrejs. Po jednoročním působení 

v okresním přeboru  v sezóně 1970-1971 družstvo  pod vedením Stanislava Horáka 

postoupilo do krajského přeboru. V druhé sezóně krajského přeboru hraného systémem   

podzim 1972, zima a jaro 1973 bylo družstvo po  zimní části  v čele tabulky a zároveň 

vyhrálo silně obsazený Zimní pohár okresu Náchod dospělých. Vzhledem k věku dorostenců 

nebyla, v případě celkového vítězství v Přeboru,  účast v Dorostenecké lize možná. Tři 

nejlepší hráči byli přeřazeni do družstva mužů a oslabený celek skončil v soutěži na 4. místě, 

pouhé dva body za vítězem Sokolem Malšovice. Družstvo po dosažení věkového limitu svoji 

činnost ukončilo a  někteří hráči přešli k mužům a další ukončili činnost.   

 V roce 1971 bylo založeno žákovské družstvo hrající okresní přebor a po 

přechodu do dorostenecké kategorie postoupilo z okresní přeboru do krajského přeboru, který 

hrálo v sezónách 1973 – 1976 , kdy svoji činnost ukončilo.  Družstvo tvořili hráči Robert 

Havrda , Petr Kyral, Václav Nyč, Petr Slezák, Luboš Rieger, Miloš Lebedínský, Josef Vítek, 

František Medelský, Roman Havrda, Václav Dostál, Radim Končický, Jirka Vít, Petr Jón, 

Vladislav Krušina a Josef Hamáček. Hráči Václav Nyč, Petr  Slezák,  Petr Kyral později hráli 

za různá pražská družstva a Robert Havrda se po škole (start za Techniku  Praha) vrátil do 

Jaroměře, kde hrál za muže a později úspěšně trénoval dorostenky. 

 V sezónách 1976-1979 hráli žáci okresní přebor ve složení Luboš Plačko, Luděk 

Cejnar, Zdeněk Vágner,  Martin Kocián, Petr Kilevník, Petr Brom, Karel Vašata, Karel Jirka, 

Petr Novotný, Igor Nosek, Martin Výšek, Jan Knetl, Tomáš Škorpa, Daniel branda, Dušan 

Kábrt, Zbyněk Vondrouš, a bratři Hofmanové. Mezi nejvýraznější hráče, později startujících 

za muže, patřili Petr Brom, Petr Kilevník a Zdeněk Vágner.  

 V roce 1979  bylo založeno další žákovské družstvo, které bylo základem pozdějších  

ligových dorostenců a dnes jeho hráči tvoří jádro družstva mužů. Pod vedením trenéra Zdeňka 

Vágnera se hráči Eduard Petiška, Roman Máša, Petr Novotný, Roman Řízek, Michal Skořepa, 

Radek Netolický, Pavel Hejzlar, Martin Cejnar, Václav Hašek, Jiří Sekera a Ladislav Ptáček   

postupně probojovali z okresních žákovských a dorosteneckých soutěží až  do nejvyšší  

soutěže České republiky do Dorostenecké ligy staršího dorostu (druhá nejvyšší soutěž tehdejší  

ČSFR). Družstvo bylo doplněno Patrikem Švejdarem a Ladislavem  Šponerem a 

dorosteneckou ligu hrálo dva roky v sezónách  1989-90 a 1990-91. Dalším velkým úspěchem  

této generace bylo druhé místo v kvalifikaci o postup do Přeboru ČSR  mladšího dorostu 

(k postupu chyběl jediný set) v sezóně 1987-88. Náplastí za únik postupu bylo druhé místo 

v celorepublikovém Poháru J.F. Chaloupeckého ČSR mladšího dorostu,  pořádaného 

v Jaroměři za účasti osmnácti družstev. 

 Po ukončení činnosti tohoto družstva v roce 1991nastal útlum ve výchově chlapeckých 

kategorií, který trvá dodnes. 

 



 Žákyně, dorostenky … 
 

 V tomtéž roce jako družstvo dorostenců (1970) bylo založeno i družstvo dorostenek 

ze studentek jaroměřského Gymnásia pod vedením Milana Krále. Děvčata hrála v sezónách  

1970-1971 až 1972-1973 v okresním přeboru, který v poslední sezóně vyhrály. Pak družstvo, 

které tvořily hráčky Eva Nováková, Eva Andrýsová, Olga Ciu-Ciu, Blanka Metznerová, Ivana 

Opicová, Eva Miholová, Dagmar Valentová ukončilo činnost. Hráčky Ciu-Ciu a Andrýsová 

hrály v Praze nejvyšší dorosteneckou soutěž. 

V roce 1973 byla zahájena dlouhodobá, dodnes trvající příprava dívčích družstev. 

V období 1973 – 1993 byla vytvořena návaznost jednotlivých věkových kategorií a děvčata 

hrála  především krajské soutěže a zúčastňovala se celostátních turnajů. Největším úspěchem 

byla účast v nejvyšší soutěži České republiky v Dorostenecké lize (druhá nejvyšší soutěž 

tehdejší ČSFR) v sezóně 1985 – 1986. U družstev působili dlouhodobě trenéři Stanislav 

Horák a Ladislav Marha a  krátkodoběji Pavel Jelínek, Ladislav Šilinek, Aleš Just,  Stanislav 

Čermák,  Jana Mrázová a Ladislav Stránský. 
V roce 1973  byl proveden nábor 35 děvčat ročníku 1963 – 1964 a po 

osmnáctiměsíčním přípravném období zůstalo čtrnáct žákyň,  které   v sezóně 1974 –1975  

začaly hrát okresní soutěž a postupně se propracovaly do krajských soutěží a celostátních 

turnajů. Družstvo tvořily Lenka Andrýsová, Kamila Justová, Zuzana Jahelková, Jaroslava 

Bradáčková, Květa Bartošová, Ivana Šilinková, Lída Horáková, Blanka Jiroutová, Ivana 

Vecková, Petra Bartošová, Hana Hubálková, Mirka Štefcová, Květa Plačková a Jana Černá. 

Velmi úspěšná byla sezóna 1977 – 1978 po jejímž ukončení bylo pět hráček přeřazeno do 

Tréninkového střediska mládeže v Náchodě. Ivana Šilinková, Květa a Petra Bartošovi a Ivana 

Vecková hrály dorosteneckou ligu a Kamila Justová hrála v základu družstva žen Rubeny 

Náchod 1. Národní ligu. Po odchodu uvedených hráček  bylo družstvo doplněno o Janu 

Lebóvou, Sylvu Vopřadovou, Alenu a  Ivanu Petirovou  a pokračovalo v krajském přeboru 

dorostenek. Sezónou 1979 – 1980 činnost prvního mládežnického družstva děvčat v podobě 

uceleného kolektivu prakticky zaniká. 

 Na podzim roku 1977 začala druhá  vlna  děvčat ročníků 1967 až 1969.  Toto družstvo 

bylo vytvořeno ze zbytků družstev, vedených Janou Mrázovou a Ladislavem Stránským. 

Trenérem se stal Stanislav Horák  a přes oslabení družstva, odchody hráček Kamily Zavřelové 

( Slávie Hradec Králové ) a především jedné z nejlepších hráček Ireny Lebóvé, která hrála 

Dorosteneckou ligu v Lokomotivě Trutnov, se družstvo postupně propracovalo přes krajské 

soutěže mladšího a staršího dorostu až  do Dorostenecké ligy  v sezóně 1985 – 1986. 

Soupisku družstva v tomto ročníku tvořily Martina Andrysová, Pavla Bryknarová, Jana 

Danielová Zuzana Genovová, Iva Horáková, Jana Chalupová, Romana Chládková, Pavlína 

Jahelková, Dana Tomášková, Eva Tomášková, Monika Šilinková, Martina Štefcová, Lenka 

Vosáhlová, Renata Votavová a Lucie Zemková.  Oslabením byl před sezónou odchod Věry 

Košťálové, která později hrála za Universitu Olomouc. Účastí v Dorostenecké lize družstvo 

ukončilo činnost.  

 Třetí  vlna, tentokrát  ročníky  1972 až 1974, byla  zahájena v  březnu 1981 přípravkou  

 55 dívek pod vedením trenéra Ladislava Marhy.  Po provedení výběru  bylo vytvořeno 

několik družstev,  která se opět probojovala do krajských soutěží žákovských a 

dorosteneckých kategorií pod vedením trenérů Stanislava Horáka a Ladislava Marhy. Na 

rozdíl od předchozích družstev děvčata nedosáhla již takových úspěchů v kolektivu nebo 

v  uplatnění individualit s výjimkou Jany Kozákové, Martiny Sládkové a Petry Svěcené, které 

hrály později za družstvo žen. Největší šanci mělo družstvo starších dorostenek  v sezóně 

1989 – 1990, kdy jako favorit postupu do Dorostenecké ligy neuspělo.  Z této třetí vlny 

uvádím  soupisku starších žákyň hrajících krajský přebor v sezóně 1986 – 1987, kdy 

startovaly Lenka Adámková, Helena Dvořáková, Martina Havelská, Oldřiška Chramostová, 

Lenka Kňourková, Jana Kozáková, Pavla Kubková, Alice Lumendová, Romana Radiměřská, 

Alena Sílová,  Martina Sládková, Petra Svěcená, Ilona Šlechtová, Radka Štěpánková, Jitka 



Trojánková, Ivana Vaculová, Andrea Poláková a Miroslava Zelená. Toto družstvo se pod 

vedením trenéra Stanislava Horáka  pokoušelo o postup do Dorostenecké ligy v sezóně 1989 

– 1990. Hráčky, které splňovaly v následující sezóně věkový limit přešly do družstva starších 

dorostenek pod vedením trenéra Ladislava  Marhy a v sezóně 1991 –1992 hrály oblastní 

přebor starších dorostenek  ve složení Alena Sílová, Lenka Adámková, Miroslava Zelená, 

Jitka Trojánková, Marta Kozáková, Renata Tomanová, Markéta Cejnarová, Zuzana 

Cejnarová, Martina Karlíková, Markéta Kubková, Šárka Piňosová, Jana Ponikelská, Kateřina 

Krsová, Pavla Kubková, Jana Kozáková, Petra Svěcená a Alice Lumendová. Následující 

sezónou  1992 – 1993 činnost družstva končí.  

 V roce 1987 byla pod vedením trenérů Pavla Jelínka a Martiny Andrysové založena 

další přípravka dívek ročníku 1976 a mladších v poslední vlně hráček patřící do období 

vytváření návazností ve věkových kategoriích. Družstvo působilo do roku 1991 bez 

výraznějších úspěchů.  

 Sezónou 1992 – 1993 končí dvacetileté období systematické práce s vytvářením 

návazností ve věkových kategoriích a zároveň je to sezóna, kdy ukončili činnost  téměř 

všichni trenéři.  Paradoxně je však tato sezóna začátkem období, v kterém bylo dosaženo 

největších úspěchů  v dívčím volejbale a zároveň absolutně největších úspěchů jaroměřského 

volejbalu. 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. Účastí v Přeboru ČR a ziskem 9. místa 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. O tomto období pojednává podrobněji 

samostatná část. 

 V roce 2001 byla založena přípravka žákyň pod vedením  Kamily Havrdové  jako 

dosud poslední mládežnické družstvo. 

  

Funkcionáři …  
 

První výbor oddílu … Ladislav Lebó, předseda  

             …  Zbyněk Jarchovský, místopředseda 

                               …  Stanislav Horák, jednatel 

                               …  Rudolf Exner, metodik a hospodář 

          … Pavel Kubka, trenér a zapisovatel 

 

Dalšími předsedy oddílu byli postupně: 

Jiří Metzner                         1972 – 1975  

Stanislav Zbořil 1975 – 1978 

Stanislav Vyskočil               1979 – 1980 

Josef  Hradecký 1981 – 1988 

Vratislav Síla 1989 - 1991         

Ivan Paulus 1992 - 2004   

                                                                                                                        

Stanislav Horák působil v létech 1973 – 1993 jako metodik v Okresním  výboru 

volejbalového svazu a v letech 1967 - 1978 byl vedoucím výstavby v tělovýchově. 

Ivan Paulus byl v letech  1994 – 1997 předsedou TJ Jiskra Jaroměř. 

Václav Lebedínský byl správcem areálu volejbalu v letech 1992 – 2004. 

 



Trenéři … 
 

Stanislav Horák , trenér II. třídy.  

Začal trénovat první dorostence v oddíle, pak přešel v roce 1973 dlouhodobě 

k výchově dívek u kterých ukončil trenérskou činnost v roce 1990 a v následující sezóně 1990 

– 1991 trénoval  družstvo dorostenců a v tomtéž roce trenérskou činnost ukončil. Po založení 

družstva mužů SG v roce 2001 se stal jeho trenérem a vedoucím družstva.  

Největší úspěch ... Dorostenecká liga starších  dorostenek v soutěžním období 1985 – 

1986. 

 

Robert Havrda , Kamila Havrdová, trenéři II. třídy. 

V roce 1988 zahájili práci s přípravkou šestiletých dívek, které postupně dovedli 

k vítězstvím a postupům až do nejvyšší republikové úrovně.  Robert Havrda byl v roce 1997  

a 1998 trenérem oblastního výběru  dorostenek. Od roku 2001 Kamila Havrdová trénuje 

družstvo mladších žákyň. 

Největší úspěch … zisk titulu Přeborníka ČR mladších dorostenek v sezóně 1997-

1998, v tomtéž roce vítězství v Poháru ČR  mladších dorostenek, 

                 … postup do nejvyšší dorostenecké soutěže staršího dorostu Přeboru 

ČR a obsazení 9. místa v této soutěži v sezóně 1999 – 2000. 

                 … vítězství  Východočeského oblastního výběru na turnaji oblastních 

výběrů v Pardubicích v roce 1997.   

 

Zdeněk Vágner, trenér III. třídy. 

V roce 1982  převzal družstvo mladších žáků a postupně je   dovedl až  do republikové 

soutěže. V současné době již v oddílu nepracuje. 

Největší úspěch ... Dorostenecká liga starších  dorostenců v soutěžním období 1989 – 

1990 a 1990- 1991. 

 

Ladislav Marha, trenér II. třídy 

Dlouhodobě trénoval družstva dívek v období 1981 – 1993. V současné době netrénuje. 

  

Dále v oddíle střídavě pracovali  další trenéři III. a IV. třídy jako například  Ladislav 

Lebó, Vladimír Šilinek, Václav Lebedínský, Jana Mrázová, Jan Bureš, Jiří Síla, Hana 

Suchánková,  Pavel Kubka, Milena Hradecká, Ivan Ottis, Milan Král, Ivan Minařík, Josef 

Ryšavý,  Vlastimil Zavřel, Pavel Jelínek, Martina Andrysová, Aleš Just, Ladislav Stránský a 

Stanislav Čermák.  

 

 Rozhodčí … 
 

 Jediným dlouhodobě činným rozhodčím je  Stanislav Vyskočil, rozhodčí 1.třídy,  který 

je i ve svých 74 letech jedním z nejvíce nasazovaným rozhodčím v okrese Náchod. 

 Dále v oddíle krátkodobě vykonávali funkci rozhodčího Václav Lebedínský a Ladislav 

Lebó, rozhodčí III. třídy. 

 

Největší úspěchy …  
 

Stručný přehled největších úspěchů družstev a  jednotlivců: 

- Václav Lebedínský byl v roce 1973 ve výběru  Dukly Liberec a následně zařazen v Dukle 

Jaroměř 

- v sezónách 1978 až 1985 hrála Kamila Justová  1. Národní ligu žen v základu družstva 

Rubeny Náchod, 



- v sezónách 1980, 1981, 1982 a 1984 byl Václav Lebedínský vyhlášen nejlepším hráčem 

okresu Náchod, 

- v sezóně 1985 –1986 hrály starší dorostenky pod vedením trenéra Stanislava Horáka 

nejvyšší republikovou soutěž Dorosteneckou ligu ( 2. nejvyšší soutěž ČSFR), 

- v sezónách 1989 – 1990 a 1990 – 1991 hráli starší dorostenci pod vedením trenéra Zdeňka 

Vágnera nejvyšší republikovou soutěž Dorosteneckou ligu ( 2. nejvyšší soutěž ČSFR), 

- v sezóně 1997 – 1998 se mladší dorostenky po vítězství v Přeboru ČR staly Přebornicemi 

České republiky a zároveň vítězí  v Českém poháru, 

- Kamila Havrdová byla vyhlášena trenérkou roku 1999 náchodského okresu, 

- v sezóně 1998 – 1999 starší dorostenky vyhrály Dorosteneckou ligu a kvalifikaci do      

nejvyšší soutěže do Přeboru ČR, 

- v sezónách 1999 -2000 a 2000 – 2001 nastupovala Zuzana Růžičková v celku TU Liberec 

v Extralize žen, 

- dorostenky vyhlášeny nejlepším kolektivem náchodského okresu  za rok 1998 a 1999, 

- v sezóně 1999 – 2000 hrály starší dorostenky Přebor ČR. 

- v sezóně 2002 – 2003 nastupovaly Michaela Paulusová a Lenka Michálková v družstvu 

Rubeny Náchod, hrajícím II. ligu žen. 

 

Významné  stavební akce … 
 

Nejvýznamnější  stavební akcí v historii jaroměřského volejbalu byla výstavba šaten  a 

sociálního zařízení v roce 1980.  Do této doby  nebyly k dispozici šatny ani sociální zařízení, 

kromě venkovní umývárny se studenou vodou. V tomto roce se Stanislavu Horákovi podařilo 

organizačně připravit a zajistit výstavbu  v akci „Z“, jejíž realizace trvala pouhých 70 dnů,  

bylo při ní odpracováno 9630 brigádnických hodin a hodnota díla dosáhla téměř 300 tis. Kčs.  

Oddíl tak získal důstojný objekt,   který do dneška nemá v náchodském okrese obdoby.  

V roce 1991 bylo vystavěné oplocení podél železniční trati a podél pozemku TJ Sokol 

Jaroměř. Práce byly provedeny svépomocí členů oddílu. 

V roce 1996  byla provedena kompletní rekonstrukce kurtu č. 1. Stavba byla 

prováděna dodavatelsky, kromě škvárových a antukových vrstev, které provedli členové 

oddílu. Cena díla byla  cca 60 tis. Kč. 

V roce  2000  byl kurt č. 2 nákladem cca 85 tis. Kč dodavatelsky přestavěn na hřiště  

pro plážový volejbal.  Na kurtu č. 1 byly upraveny  sloupky  pro síť, takže se dá využívat jak 

pro šestkový volejbal tak i  pro dvě hřiště na debly. 

V roce 2001 byl proveden nový nástřik fasády objektu šaten a obnoveno tapetování 

vnitřku objektu. Práce byly provedeny dodavatelsky  v celkovém nákladu  35 tis. Kč. 

Na jaře roku 2003 byl dodavatelsky nákladem 140 tis. Kč rekonstruován plot podél 

chodníku a doplněna zeleň v areálu. 

Na jaře roku 2004 byla firmou Sibera provedena obnova povrchu antukového hřiště 

nákladem cca 80 tis. Kč. 

 

Společenské akce… 
 

Oddíl nepravidelně  pořádá setkání  dřívějších a současných hráčů  z řad mužů a 

dorostenců na turnaji v prvním ročníku nazvaném Turnaj  tří generací  a v dalších již Turnaj 

čtyř generací. Turnaje se uskutečnily v roce 1974, 1977, 1982 a 1992, 2002 a 2004. 

V roce 2002 se uskutečnil první ročník Turnaje čtyř generací žen a pro velký úspěch 

byl v 2003 zopakován. 

V roce 1980 byl uspořádán první ročník turnaje dvojic v deblu nazvaný s ohledem na 

specifická pravidla „Rumparáda“.  Turnaj se koná vždy v polovině června a je zakončením 

sezóny a velkou společenskou akcí.  Nejčastějším vítězem je Václav Lebedínský, který 



zvítězil osmkrát. Dalším rekordmanem je Václav Hašek ml., který dosud zvítězil šestkrát za 

sebou v ročnících 1999 – 2004. O turnaji pojednává podrobněji samostatná část. 

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. 

 

Vzpomínka … 
 

Z hráčů startujících v dresu Jaroměře po roce 1967 nejsou bohužel již mezi námi 

Rudolf Exner, který zemřel ve věku 49 let a Milan Karlík ve věku 50 let. Na tyto výborné 

kamarády s lítostí vzpomínáme. 

 

Závěr … 
 

Závěrem bych chtěl jménem volejbalového oddílu poděkovat všem, kteří se podíleli na 

rozvoji jaroměřského volejbalu a přispěli tak k důstojné reprezentaci jaroměřského sportu a 

města Jaroměře. 

 

V Jaroměři, prosinec 2004                                                       Ivan Paulus 

 

 

 

 

 

Přehled samostatných částí: 

 
1. Dorostenky 1992 – 2000 

2. Vznik a historie turnaje Rumparáda 

3. Výsledková část 

4. Historické materiály – tuto část tvoří archiv zachráněných dokumentů, který je 

samostatně založen a obsahuje tiskoviny, dopisy, zápisy ze schůzí, soupisky apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 


