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Cesta k vítězství
Česká asociace SPORT PRO VŠECHNY uspořádala ve dnech 

od 1. do 6. července 2005 FESTIVAL SPORTU PRO VŠECHNY. 
V rámci této celorepublikové akce, na níž se akreditovalo téměř pět 
tisíc účastníků ze všech koutů naší vlasti, uspořádali organizátoři ce-
lou řadu různých sportovních vystoupení a soutěží. Mezi nimi také 
republikové finále ve volejbalu mužů.

Nutno ovšem podotknout, že účast měla zajištěnou jen ta druž-
stva, která zvítězila ve svých krajských kolech. Naši volejbalisti si 
právo účasti v Olomouci vybojovali v únorovém vítězství v okresním 
kole a poté i vítězstvím v krajském finále, které se konalo v měsíci 
březnu v Holešově. Tím vlastně reprezentovali celý Zlínský kraj.

Po loňské bronzové příčce jsme i tento rok pomýšleli na úspěch.
Naším přáním a cílem současně byl postup ze základní skupiny do 
skupiny finálové a umístění z roku 2004 zopakovat. Naše družstvo 
bylo dobře sestaveno jak po stránce obsazení jednotlivých postů, tak 
i po stránce věkové.

Do Olomouce přijelo devět družstev, vítězů svých krajských kol.
Družstva byla rozdělena do dvou skupin. Náš tým hrál v pětičlenné sku-
pině „A“ společně s celky Blanska, Sezimova Ústí, Havířova a Prahy.

Kvůli nepříznivému počasí, které v sobotu 2. července od samot-
ného rána pořadatelům značně ztížilo organizaci soutěží, se nakonec 
turnaj přesunul do sportovní haly UP. Turnaj začal s více než hodi-
novým zpožděním proti původnímu rozpisu. Pořadateli bylo rozhod-
nuto, že v naší skupině se bude hrát systémem každý s každým na 
dva hrané sety a to pouze  do dvaceti bodů. Byly obavy z toho, že 
by celý turnaj v jeden den nebylo možné odehrát. První dva celky 
z každé skupiny postupovaly do skupiny finálové. Jejich vzájemný 
zápas ze skupiny základní se započítá. Družstva na dalších místech 
pak budou hrát o konečné pořadí na 5. až 9. místě.

Prvním naším soupeřem byl tým z Blanska. Naši chlapci začali 
skvěle. Úvodní set vyhráli 20:11. Soupeře nepustili takřka k ničemu. 
Úvod setu druhého se nám naopak vůbec nevydařil. Po několika 
chybách jsme prohrávali 1:6 a mezi kluky se začala pomalu šířit 
nervozita. Už to nešlo tak lehce, jako v setu prvním. Na každý bod 
jsme se hodně nadřeli a soupeř chytrou hrou si udržoval počáteční 
náskok. V závěru se nám podařilo skóre vyrovnat, ale poslední dva 
míče uhráli volejbalisti z Blanska a stanovili výsledek na 1:1. Škoda! 
Na míče jsme ovšem vyhráli 38:31. Slabá útěcha, ale při vyrovnanos-
ti týmů i tento fakt mohl v závěru hrát důležitou roli.

Druhým naším soupeřem byli hráči Sezimova Ústí. Ti ve svém 
úvodním utkání porazili Meteor Praha 2:0. Byl to tedy pro nás dů-
ležitý zápas, který měl ukázat na ambice našeho mančaftu. Začátek 
prvního setu byl vyrovnaný. Pak jsme ovšem pestrou hrou soupeře 
dostali pod tlak. Diktovali jsme tempo  hry a posilovali naše sebe-
vědomí. To nám vydrželo i v průběhu setu druhého, a tak vítězství 
v poměru 2:0 bylo zasloužené.

Dění v naší skupině dospělo do své poloviny a my jsme vývoj po-
zorně sledovali. Blansko vyhrálo překvapivě nad Havířovem a ten zase 
porazil Sezimovo Ústí a Prahu. Právě Baník Havířov byl naším třetím 
soupeřem. V tuto chvíli bylo jasné, že ten, kdo vyhraje, má jistý postup 
do finále. A naopak. Kdo prohraje, ten zůstane před branami finále. 
Utkání bylo nesmírně vyrovnané od začátku až do konce. V celém 
průběhu zápasu si ani jedno družstvo  nevytvořilo větší než dvoubo-
dový náskok. Hráči obou družstev mysleli více na útok než na obranu. 
V prvním setu jsme neustále vedli my o jeden nebo dva body. Soupeř 
houževnatě dotahoval. Za stavu 17:17 jsme se dopustili dvou chyb 
a celý set jsme ztratili v poměru 18:20. Soupeř měl i trochu štěstí, jak 

už to ve sportu bývá, a my zase smůlu. Ta se nás držela 
i na počátku setu druhého. Jeho průběh byl věrnou kopií 
setu prvního, ale s tím rozdílem, že zase hráči Havířova 
vedli a my jsme museli dotahovat. Byli jsme v těžké si-
tuaci. Kromě nepříjemného soupeře jsme se museli vy-
rovnat i s chováním několika fanoušků Havířova, kteří 
často nesportovně a místy až vulgárně, zřejmě po vzoru 
svých ostravských fotbalových vzorů, na nás pokřikovali. 
Několikrát se nám však podařilo zablokovat dvoumetro-
vého smečaře soupeře a také zahrát pár obětavých míčů 
v poli. Kluci se na kurtu neustále povzbuzovali. Za stavu 
18:18 jsme opět byli úspěšní na bloku a následně jsme 
donutili soupeře k další chybě. Vyhráli jsme druhý set 
20:18 a zápas vyrovnali na vytoužených 1:1. Oddychli 
jsme si! 

Už nás čekal jen celek Prahy, který ve třech svých 
vystoupeních neuhrál ani set. Z naší strany to mělo být 
povinné vítězství, které by nás posunulo do finále bez 
ohledu na další zápasy. Každý, kdo se o sport jen tro-
chu zajímá, však ví, že takové zápasy jsou velmi ošidné 
a sportovci je nemají moc v lásce. Soupeř se často podce-
ní a navíc hráči týmu, kterému už o nic nejde, se  na sou-
peře lepšího chtějí tzv. „vytáhnout“. Naše touha po finálo-
vé účasti však byla obrovská. Meteoru Praha jsme nedali 

ani tu nejmenší šanci a po setech 20:11 a 20:13 jsme zvítězili 2:0.
V základní skupině jsme tedy obsadili nakonec druhé místo za 

Blanskem, s nímž jsme se kvalifikovali do finálové skupiny. Bude 
nám započítán vzájemný výsledek 1:1 a poměr  míčů 38:31 v náš pro-
spěch.

Výsledky zápasů ve skupině „A“
1.   Bojkovice – Blansko 1:1 ( 20:11  18:20 )
2.   Bojkovice – Sezimovo Ústí 2:0      ( 20:14  20:12 )
3.   Bojkovice – Havířov 1:1      ( 18:20  20:18 )
4.   Bojkovice – Meteor Praha 2:0      ( 20:11  20:13 )
5.   Blansko – Havířov 2:0      ( 20:17  20:15 )
6.   Blansko – Sezimovo Ústí  2:0      ( 20:14  20:14 )
7.   Blansko – Meteor Praha      2:0      ( 20:10  20:13 )
8.   Havířov – Sezimovo Ústí  2:0      ( 20:12  20:13 )
9.   Havířov – Meteor Praha 2:0      ( 20:17  20:15 )
10. Sezimovo Ústí – Meteor Praha 2:0      ( 20:16  20:14 )

Tabulka skupiny „A“
1. Blansko  7 – 1 7 bodů
2. Bojkovice              6 – 2 6 bodů
3. Havířov  5 – 3 5 bodů
4. Sezimovo Ústí      2 – 6 2 body
5. Meteor Praha       0 – 8 0 bodů
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Zleva nahoře: Petr David, Jiří Pytela, Luboš Michalčík, Patrik Staš, Marián Gažík
Zleva dole: Radislav Staš, Ivo Valter, Radek Lahuta, Pavel Křižka
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 Skupina „B“ o čtyřech účastnících ( Ústí nad Labem, Hradec 
Králové, Hanušovice a Zruč nad Sázavou ) se hrála na dva vítězné 
sety. Z této skupiny do finále postoupilo Ústí nad Labem a Hradec 
Králové. Jejich vzájemný zápas skončil vítězstvím Ústí 2:1. Pořada-
teli bylo rozhodnuto, že nám a Blansku bude za vzájemnou remízu 
přiděleno ve finálové skupině po jednom bodu a Ústí vstoupí do finá-
lových bojů se dvěma body za vítězství nad Hradcem. Zbývající zápa-
sy se už hrály na dva vítězné sety do 25 bodů. Také finálová skupina 
se hrála ve sportovní hale UP a to souběžně na dvou kurtech.

Prvním soupeřem našeho celku bylo právě Ústí nad Labem. Tým 
složený převážně ze zkušených hráčů v čele s vynikajícím nahráva-
čem. Znali jsme je z minulých let.V letech 2002 a 2003 republikové 
finále vyhráli. Zvolili jsme taktiku, kterou všichni hráči do puntíku 
plnili. Hráli jsme obětavě, bez zbytečných chyb a výpadků ve hře. 
V tomto zápase jsme perfektně předvedli kolektivní pojetí hry. Na-
hlas ventilovaná, společná radost z každého dosaženého bodu a 
z každého dobrého a obětavého zákroku v poli naznačovaly, že se 
schyluje k překvapení. Mezitím na sousedním kurtu Hradec Králo-
vé bez potíží zdolal Blansko a několik desítek diváků se přesunulo 
k našemu kurtu. Po nejtěsnějším vítězství v prvním setu v poměru 
26:24 jsme v setu druhém již hru kontrolovali. Soupeře jsme měli 
pod tlakem, z něhož se už nedokázal vymanit. Druhý set jsme vyhráli 
25:21 a tím celý zápas 2:0. Situace ve finálové skupině se velmi zdra-
matizovala. Před posledními zápasy již bylo jasné, že nemůžeme být 
horší, než třetí. V této chvíli již tedy byl náš cíl splněn. Ovšem, kdo 
by nechtěl vyhrát…!? Popravdě řečeno, moc nadějí proti Hradci Krá-
lové nám nedávali ani pořadatelé a dokonce ani rozhodčí, který měl 
náš vzájemný zápas rozhodovat. Tím rozhodčím byl pan Jiří Dvořák, 
který je držitelem licence mezinárodního rozhodčího a rozhoduje 
extraligové zápasy. Vyjádřil se tak, že na 99 procent vyhraje Hradec 
Králové, protože má zkušenější a kvalitnější  kádr hráčů a ti jsou 
méně unaveni z předešlých zápasů. Neměli jsme možnost je vidět 
hrát. Bylo tedy  pro nás složité se na soupeře připravit.

Začali jsme v osvědčené základní sestavě. Do zápasu jsme vstou-
pili s tím, že budeme hrát nebojácně, odpovědně a kolektivně tak, 
jako v zápase posledním. První set byl znovu velmi vyrovnaný. Kolik 
takových jsme už na tomto turnaji hráli!? Ty dva poslední jsme zvlád-
li. Sebevědomí je na naší straně a vítězstvím 26:24 jsme už jen krok 
od cenného vítězství. Zdánlivě krok, ale ve skutečnosti je to jeden 
set. Krátkou přestávku věnujeme dalším taktickým pokynům. Hra 
ve druhém setu se nám však od samotného začátku nedaří. Hoši na 
hřišti sice bojují, snaží se, ale soupeř hraje chytře a sil postupně ubý-
vá. V průběhu setu prohráváme postupně až osmibodovým rozdílem. 
V závěru setu jsme náskok soupeře stáhli na přijatelných  20:25. Stav 
je 1:1 na sety a rozhodovat se bude ve zkrácené hře, tzv. tiebreaku 
( hra do 15 bodů ). Snažíme se zapomenout na minulý  set a navzá-
jem se burcujeme k lepšímu výkonu. Chceme znovu předvést takový 
výkon, jako v předcházejících zápasech. Víme, že na soupeře máme. 
Také moc dobře všichni víme, že bude hodně záležet na začátku setu. 
„Kéž by se nám podařilo hned v úvodu zahrát dva, tři dobré míče!“ 
Tato myšlenka se honila v hlavách snad všech hráčů, ale nikdo ji 
nahlas nevyslovil. Stalo se! Začátek „ošidného“ tiebreaku nám vyšel 
nad očekávání. Výborný příjem, dobrá obrana a pestrý, chytře hraný 
útok. Vedeme 5:1. Soupeř si vybírá první oddechový čas. Pak se hra 
vyrovnává. Náskok z úvodu setu si udržujeme a strany se mění za 
stavu 8:5 v náš prospěch. Přidáváme další body a soupeře nutíme ke 
druhému oddechovému času. Vedeme 11:6 a zdá se být rozhodnuto. 
Za stavu 13:8 snad už nikdo nepochybuje o našem vítězství. Soupeř 
se ovšem nevzdává. Snižuje na 13:10 a první oddechový čas si vybí-
ráme my. Za několik dalších okamžiků je stav 14:11. Ještě poslední 
bod…! Hráči Hradce Králové se však ubránili našemu útoku.Dostává-
me bod po smeči do dobře organizovaného dvojbloku. Následuje ne-
příliš kvalitní příjem podání a po našem útoku na jistotu se smečující 
hráč soupeře prosazuje proti naší obraně. Stav na ukazateli skóre je 
14:13. Drama vrcholí! Žádáme rozhodčího o druhý oddechový čas. 
Všichni cítíme, že se nás začíná zmocňovat ten nechvalně pověstný 

„strach z vítězství“. Pokyn z lavičky zní jasně. Soustředit se maximál-
ně na příjem následujícího podání a přes smečaře nekompromisně 
utkání ukončit. Jinak se ten zápas vyhrát nedá. Opatrnou hrou proti 
tomuto soupeři  nelze uspět. To  jsme si vyzkoušeli. Na hráčích obou 
mužstev už je vidět obrovská únava, ale i odhodlání strhnout vítězství 
na svoji stranu. Zápas se blíží ke svému konci. Ještě jednou jsme ve 
výhodě. Máme možnost útoku. Stačí nám jediný bod. Je rozehráno! 
Solidně zpracovaný míč směřuje do prstů nahrávače Ivoše Valtera. 
Dává opět důvěru nejmladšímu našemu hráči, smečaři Radku Lahu-
tovi, a vybízí jej k útoku po vysoké nahrávce do hlavního kůlu. Těž-
ká chvíle pro benjamínka našeho družstva. Právě on se neprosadil 
dvěma posledními míči. Ani tvrdým, ani opatrným útokem. Radek 
však nyní splnil to, co jsme si před chvílí řekli. Tvrdou smečí probil 
dvojblok soupeře a dostal míč do jeho pole. Ten míč snad ještě ani 
nebyl na zemi a v našem družstvu vypukla těžko popsatelná euforie 
a radost z vítězství. Soupeř i rozhodčí museli chvíli počkat, než jsme 
se ukáznili, pozdravili soupeře a navzájem si s jeho hráči poděkovali 
a popřáli všechno dobré. Určitě nám to nikdo z nich neměl za zlé. 
V těch okamžicích snad ani nešlo vnímat potlesk více než stovky 
přítomných diváků, kteří nám i soupeři tleskali za předvedený vý-
kon. Touto cestou dodatečně děkujeme všem divákům za přízeň a 
především poděkování patří děvčatům z Uherského Brodu a smíše-
nému družstvu z Horní Bečvy, kteří s námi reprezentovali Zlínský 
kraj v jednotlivých kategoriích a po celý průběh našeho turnaje nás 
hlasitě povzbuzovali. 

Cesta k vítězství nebyla jednoduchá. Nás všechny stála mnoho 
fyzických i psychických sil. Výsledkem pak je těžko popsatelný pocit, 
do něhož se nelze vžít, který se musí prožít. Výsledkem je také to, 
že jsme části české volejbalové veřejnosti opět dokázali, že volejbal 
v našem malém městě žije a je stále na solidní úrovni. Úspěch naše-
ho družstva byl umocněn také tím, že Pavel Křižka byl pořadateli 
vyhlášen nejužitečnějším hráčem v poli.

Všichni jsme si tu radost jaksepatří užili. Doufám, že tento volej-
balový úspěch není úspěchem na delší dobu posledním. Především 
na mladých hráčích záleží, zda-li a kdy prožijí podobné pocity znovu. 
Všichni moc dobře vědí, co to obnáší. Stojí to však za to a bojkovický 
volejbal si to určitě zaslouží.

Sestavu našeho družstva tvořili tito hráči:
Smečaři:                   Luboš Michalčík
                      Radek Lahuta ml.
                         Radislav Staš 
Blokaři:      Patrik Staš
                            Jiří Pytela
Univerzální hráči:            Pavel Křižka 
                                      Petr David
Nahrávač:                         Ivo Valter
Libero:                              Marián Gažík

Vedoucím družstva byl Pavel Křižka a družstvo koučoval Radi-
slav Staš.V Olomouci nebyli, ale o postup do republikového finále se 
zasloužili i Luděk Lahuta a Rostislav Maca.

Celkové pořadí republikového finále 2005 ASPV ve volejbale mužů.
1. Bojkovice
2. Ústí nad Labem
3. Hradec Králové
4. Blansko
5. Zruč nad Sázavou
6. Havířov
7. Hanušovice
8. Sezimovo Ústí
9. Meteor Praha

Všem hráčům patří poděkování za vzornou reprezentaci našeho 
města a celého Zlínského kraje.

  Mgr. Radislav Staš

Volejbal � Volejbal � Volejbal � Volejbal � Volejbal � Volejbal �  Volejbal � Volejbal 



28 Naše Bojkovsko

NAŠE BOJKOVSKO – Vydává Město Bojkovice, řídí redakční rada, odpovědná redaktorka Marie Špiritová. Reg. číslo MK-ČR-E 13132. Náklad 1100 
ks. Sazba, osvit a tisk Joker s.r.o. Masarykovo nám. 35, Uherské Hradiště, tel. č.572551155. Vychází jako dvouměsíčník.

Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky. Uvedené pří-
spěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Děkujeme za po-
chopení. Uzávěrka příštího čísla 10. října 2005.

V rámci rychlejšího a operativnějšího zpracování zpravodaje Naše Boj-
kovsko můžete své příspěvky zasílat e-mailovou poštou na adresu m.spirito-
va@bojkovice.cz, případně doručit disketu.

Ing. Karel  Žáček 
a Lesnická kancelář Ilex s.r.o., Bojkovice 

nabízí
� provedení veškerých lesnických prací, včetně výkupu dříví

� výkup železného šrotu a barevných kovů v provozovně v Bojko-
vicích

� prodej dříví na topení, kráceného i v celých délkách /je možno 
i s dovozem/

� prodej dříví i s dovozem
� nabízíme ubytování a pronájem nebytových prostor

Informace a objednávky 
na tel. 572 643 514, mobil 724 202 773, 724 276 021

 Cena 5,- Kč/cm2.


