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ZPRÁVA O STAVU A �INNOSTI SVAZU 
(ur�eno pro jednání VV OSS v Rychnov� n. Kn.  dne 25. kv�tna 2010 na základ� plánu práce) 

p�edkládá: Miroslav Dolek – p�edseda OVS  
�

�

Okresní volejbalový svaz pracuje od volební konference v únoru 2009 v následujícím složení: 

p�edseda  Miroslav Dolek  SK Zám�l 
místop�edseda a mládež Lud�k Ruprich  VKM Réma Rychnov n. Kn. 
sekretá� a KR Miroslav Charvát  TJ Sokol �estice 
STK Ing. Karel Hájek  TJ Potštejn 
mládež Ing. Pavel B�íza  Baník Vamberk 
Revizní komise Vladimír Klár   Baník Vamberk 
 Zdenka Jedlínská  SK Zám�l 
 
Výbor se schází k jednání zpravidla jednou m�sí�n�. Pr�m�rná ú�ast na jednání výboru 
bývá okolo 70 %. Jednání ve velké v�tšin� probíhají podle schválených pololetních plán� 
práce a z nejv�tší �ástí se zabývají organizací sout�ží, jejich p�ípravou, �ízením, hodnocením 
a ekonomickým zabezpe�ením. Projednává také informace z jednání vyšších orgán� �VS.  

Každoro�n� se uskute��uje aktiv se zástupci družstev hrajících v okresních sout�žích vždy v 
�ervnu k vyhodnocení p�edcházejícího a p�ed p�ípravou nového ro�níku sout�ží. Ve 
volejbalu za�ínají sout�žní období 1. srpna a kon�í 31. �ervence následujícího roku. 

Okresní volejbalový svaz �ídí všechny mistrovské okresní sout�že dosp�lých a v zimním 
období pohárovou sout�ž muž� a  v p�ípad� zájmu i žen a mládeže 

Spolupracujeme také s krajským volejbalovým svazem na dobré úrovni. V tomto orgánu nás 
zastupuje pan Charvát ve sportovn� technické komisi a komisi spole�enského významu 
volejbalu a je zárove� místop�edsedou svazu, pan Klár je p�edsedou revizní komise a �leny 
pléna KVS jsou pánové Dolek a Ruprich. �lenem �eského volejbalového svazu  a od 16. 
kv�tna 2010 také jeho p�edsedou je Dr. Zden�k Haník, který byl nominován naší okresní 
konferenci.Ve velké mí�e náš svaz používá Internet. Máme zde sice vlastní novelizovanou, 
webovou stránku, ale nejv�tší množství aktuálních informací ze sout�ží uve�ej�ujeme pod 
stránkami �VS v produktu VIS, který umož�uje p�ijímání dat o výsledcích utkání 
prost�ednictvím SMS zpráv z mobilních telefon� a jejich automatickou aplikaci do tabulek 
okresních i krajských sout�ží. Zde odevzdává nejv�tší díl práce sekretá� našeho svazu p. 
Charvát. Pro p�enos informací sm�rem k oddíl�m vydáváme p�ibližn� 2x do roka sv�j 
okresní Zpravodaj a maximáln� využíváme elektronické pošty.  
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Organiza�ní základnu okresního volejbalového svazu tvo�í podle vykázané evidence k 
31.12.2009 celkem 25 oddíl�, z toho sdružených v �STV je 10 a 15 oddíl� není v �STV 
sdruženo. Z t�chto 15 nesdružených oddíl� je 8 oddíl� sou�asn� v klidu, ale vykazují celkem 
69 registrovaných �len�. 5 oddíl� nesdružených v �STV, ale �inných je z �OS. �lenskou 
základnu oddíl� sdružených v �STV podle posledního statistického vykazování tvo�ilo 203 
muž�, 164 žen, 14 dorostenc�, 39 dorostenek, 2 žáci a 73 žáky�. To je celkem 495 �len� v 
oddílech sdružených v �STV. K tomu je nutno dále p�ipo�íst �lenskou základnu v oddílech  
nesdružených v �STV a oddílech �OS, kterou jsme zjiš�ovali z vlastní iniciativy v minulém 
období, tj.  celkem 284 �len�. Dohromady tedy má OVS celkem 779 �len�. Není zapo�ítáno 
74 �len� registrovaných v oddílech, které jsou momentáln� v klidu.  

Oddíly sdružené v �STV 
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3607010 TJ SOKOL �ESTICE n.O.                             123 74 35 109 6 5 2 1 14  
3607035 TJ PEKLO N. ZDOB.                                 23 22 1 23 0 0 0 0 0  
3607039 TJ POTŠTEJN                                       10 10 0 10 0 0 0 0 0  
3607045 SKP RYCHNOV N.  KN.                          19 19 0 19 0 0 0 0 0  
3607051 TJ SOKOL SLATINA N.Z                              10 6 4 10 0 0 0 0 0  
3607058 SK TÝNIŠT� N. ORL.                                39 2 17 19 0 6 0 14 20  
3607061 BAN�K VAMBERK                                     54 19 20 39 0 1 0 14 15  
3607064 SK ZÁM�L                                          30 10 20 30 0 0 0 0 0  
3607092 VK AUTO KVASINY                                   94 36 33 69 8 9 0 8 25  
3607129 VKM RÉMA RYCHNOV                                  93 5 34 39 0 18 0 36 54  

Celkem  495 203 164 367 14 39 2 73 128 10 

 

Oddíly nesdružené v �STV 

název oddílu 
po�et 

registrovaných 
�len� 

po�et družstev  v 
sout�žích  

1. VK Dobruška 16 1       
2. ŠSK p�i SPŠE Dobruška 21 1       
3. Sokol Chleny 28 1       
4. Sokol Albrechtice n.O. 41 2       
5. Sokol Kostelec n.O. 65 2       
6. Sokol Týništ� n.O. 25 2       
7. Sokol Borohrádek 28 1       
8. VK Sport Rychnov n. Kn. 60 4       
9. VSK Vamberk 18 0 Oddíl v klidu 
10. Skol Dobruška 8 0 Oddíl v klidu 
11. Sp Opo�no 4 0 Oddíl v klidu 
12. T�ebešov 5 0 Oddíl v klidu 
13. C.A.V. Rokytnice 12 0 Oddíl v klidu 
14. AM Kostelec 12 0 Oddíl v klidu 
15. �eské Mezi�í�í 15 0 Oddíl v klidu 

 

 V oddílech vyvíjí v sout�žním ro�níku 2009-2010 �innost celkem 21 družstev 
dosp�lých a 14 družstev mládeže. 
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Jejich ú�ast v sout�žní sezón� 2009-2010 je následující 

v republikových sout�žích  
♦ ženy Baník Vamberk v II. lize 
♦ juniorky Réma Rychnov n. Kn. v 1. lize 
♦ junio�i VK Sport Rychnov n. Kn. v 1. lize 

 
v krajských sout�žích startují  
v I. t�íd� dosp�lých 

� A dr. muž� Baník Vamberk 
        
v II. t�íd� dosp�lých 

� dr. muž� Sokol Chleny  
� dr. muž� VKM Réma Rychnov n. Kn. 
� A dr. žen Auto Škoda Kvasiny 
� dr. žen SK Zám�l  
� dr. žen Sokol Albrechtice 
� dr. žen Sokol Kostelec 
� juniorky Baník Vamberk 
 

 
v sout�žích mládeže 

v minivolejbalu d�v�at   
� VKM Réma Rychnov 
� SK Týništ�. 
� A + B Baník Vamberk 
 
v minivolejbalu chlapc�   
� VK Sport Rychnov 

 
� ml. ža�ky VKM Réma Rychnov 
� ml. žáci VK Sport Rychnov 
 
� st. ža�ky So Týništ�  
� st. ža�ky VKM Réma Rychnov 
� st. žáci VK Sport Rychnov  
 
� kadetky VKM Réma Rychnov 

       . 
v okresních sout�žích družstva zbývající 

v OD muž�  10 družstev 
v OD žen   3 družstva  
družstvo žen VK Dobruška pat�ící do našeho okresu hraje sout�ž na okrese Náchod 

  
Kvalifikovaných rozhod�ích, které vedeme na listinách rozhod�ích pro okres, pro kraj i 

pro ligu je  v okrese celkem 20. Mimo to má  kvalifikaci ješt� asi 10 rozhod�ích, kte�í však v 
sou�asné dob� nepískají. 

Kvalifikovaných trenér� je celkem 39. Avšak ani ne polovina z nich je v sou�asnosti 
zapojená do tréninkového procesu tak, že trénují n�jaké družstvo v sout�ži.  

�innost oddíl� 

Struktura oddíl� je r�zná. Od oddíl�, které mají pouze jedno družstvo dosp�lých, až po 
oddíly, které mají v sout�žích i 5 družstev. Mezi silné oddíly s vyšší �lenskou základnou pat�í 
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TJ Sokol �estice, Auto Škoda Kvasiny, Baník Vamberk, VKM Réma Rychnov n. Kn. a VK 
Sport Rychnov n. Kn. 

Významnou �inností oddíl� je p�edevším soustavná a trvalá pé�e o mládežnická družstva a 
dále organizace velkých letních turnaj� jakými jsou jarní turnaje v �esticích, tradi�ní turnaje v 
Kvasinách,  Zmrzlinový pohár d�v�at v Lupenici za po�adatelství VKM Réma Rychnov, turnaj 
Vamberecké léto na koupališti ve Vamberku, turnaj Chlenská husa, turnaj v Pekle a další, na 
které p�ijížd�jí družstva z celé republiky. �estice jsou navíc již po n�kolik let úsp�šnými 
organizátory krajského kola i národního finále turnaje vesnických a zem�d�lských družstev. 

Za zmínku stojí ješt� letošní vcelku úsp�šný start žen Baníku Vamberk ve II. lize (skon�ilo na 
6. míst� z 10 družstev). Významná je také velmi úsp�šná práce mládežnických družstev na 
výkonnostní úrovni u dív�ích složek ve VKM Réma Rychnov a u chlapeckých složek ve VK 
Sport Rychnov n.K. 

Komentá� 

V celém volejbalovém hnutí na okresních úrovních stále z�eteln�ji se projevuje stárnutí hrá�� 
a hrá�ek a alarmující nízký po�et chlapeckých mládežnických družstev. Ve výboru našeho 
svazu jsme nyní v o�ekávání zm�ny chování  �eského volejbalového svazu k základní 
�lánk�m celého hnutí.. Tok finan�ních prost�edk� z �VS do okresu je vcelku nízký (cca 
11.000 K� na rok) a pokryl by jen tu nejzákladn�jší �innost našeho svazu. Pro rok 2010 jsme 
v rozpo�tu p�ijali n�která úsporná opat�ení ke snížení celkových výdaj�. Také zájem �len� o 
výkon funkce v OVS se zatím neprojevuje. Pro p�íští sout�žní období 2010 -11 chceme 
hledat cesty ke zvýšení zájmu d�tí o volejbal a zachovat sou�asnou úrove� sout�ží 
dosp�lých. 

Záv�r 

Záv�rem výbor OVS v Rychnov� n. Kn. konstatuje, že z jeho pohledu je �innost svazu 
stabilizovaná, se standardní organizací. Stálé rezervy jsou v rozvoji mládežnického volejbalu. 
�lenové oddíl� našeho okresu se významnou m�rou podílejí na práci krajského 
volejbalového svazu.  

 
V Rychnov� n. Kn. dne 25.5.2010  
Zpracoval:  M. Dolek – p�edseda OVS 


