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Zpravodaj KSV OVS Frýdek-Místek 
č. 3/2022 ze dne 17. března 2022 

 
 
 

1. Listiny rozhodčích ČVS v soutěžním období 2021/2022 
 

V bodu 4 zpravodaje KSV OVS Frýdek-Místek č. 1/2022 ze dne 5. ledna 2022 „Listiny rozhodčích 
ČVS v soutěžním období 2021/2022 bylo nějak na rychlo opomenuto vložit listinu „B“ a lajnařů. 
Tímto je vydáno znovu. 
 

Listina rozhodčích EX (14) 
 

Moravskoslezský kraj 4 
Hlavní město Praha 4 
Královéhradecký kraj 1 
Olomoucký kraj 1 
Pardubický kraj 1 
Plzeňský kraj 1 
Zlínský kraj 1 
Středočeský kraj 1 
 

Listina rozhodčích A (11) 
 

Moravskoslezský kraj 3 
Hlavní město Praha 3 
Jiihomoravský kraj 3 
Ústecký kraj 1 
Olomoucký kraj 1 
 

Listina rozhodčích B (42) 
 

Hlavní město Praha  6 
Středočeský kraj 2 
Jihočeský kraj 2 
Plzeňský kraj 4 
Karlovarský kraj 1 
Ústecký kraj 2 
Liberecký kraj 2 
Královéhradecký kraj 2 
Pardubický kraj 3 
Kraj Vysočina 2 
Jihomoravský kraj 6 
Olomoucký kraj 2 
Zlínský kraj 2 
Moravskoslezský kraj 6 
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Listina rozhodčích C (91) 
 

Hlavní město Praha  14 
Středočeský kraj 5 
Jihočeský kraj 9 
Plzeňský kraj 4 
Karlovarský kraj 0 
Ústecký kraj 7 
Liberecký kraj 1 
Královéhradecký kraj 7 
Pardubický kraj 5 
Kraj Vysočina 5 
Jihomoravský kraj 13 
Olomoucký kraj 7 
Zlínský kraj 5 
Moravskoslezský kraj 9 
 

Listina rozhodčích D (12) 
 

Hlavní město Praha  2 
Jihočeský kraj 1 
Plzeňský kraj 1 
Karlovarský kraj 1 
Ústecký kraj 1 
Liberecký kraj 1 
Královéhradecký kraj 1 
Pardubický kraj 1 
Jihomoravský kraj 2 
Zlínský kraj 1 
Středočeský kraj, Kraj Vysočina, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj 0. 
 

Čároví rozhodčí (64) 
 

Hlavní město Praha  14 
Středočeský kraj 6 
Jihočeský kraj 6 
Plzeňský kraj 2 
Ústecký kraj 6 
Liberecký kraj 3 
Pardubický kraj 1 
Jihomoravský kraj 6 
Olomoucký kraj 5 
Zlínský kraj 5 
Moravskoslezský kraj 10 
Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Kraj Vysočina 0 
 

2. Světová volejbalová síň slávy (Volleyball Hall of Fame) 
 

Do „Světové volejbalové síně slávy“ byli z našich uvedeni 4 členové : 
 

1. Josef Musil (přezdívka Bulda), bydliště Kostelní Lhota, Praha - Vysočany, Praha - Žižkov, 
    3. 7. 1932 - 26. 6. 2017, kategorie hráčů „indorr volejbal man“. 
    Uděleno v roce 2004. 
 

2. František Stibitz Doc., bydliště Praha, 15. 4. 1917 - 3. 3. 2008, kategorie funkcionářů „leader“ 
    Uděleno 26. 11. 2011 „in memoriam“. 
 

3. Miloslav Ejem CSc, bydliště Praha - Holešovice, narozen 5.11.1935, kategorie trenérů funkcionářů, 
    Uděleno 18. 10. 2014. 
 

4. Josef Tesař (přezdívka Medák), bydliště Velim u Kolína, Praha, 11. 3. 1927 - 29. 5..2007, 
     kategorie hráčů „player“, 
     Uděleno 8. 11. 2019 „in memoriam“. 
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3. Vzpomínkový turnaj k památce Honzy Urbaczky 
 

V sobotu 26. února 2022 na dvou hřištích v hale polské základní školy v Třinci za mezinárodní účasti 
i dvou slovenských družstev se konal vzpomínkový turnaj k památce Honzy Urbaczky, který ve věku 
78 let zemřel 31. ledna 2021. 
 

Jeho profil a parte jsem uvedl na webových stránkách MS KVS. 
 

Hrálo se ve dvou kategorriích systémem každý s každým na dva hrané sety. 
 

V kategorii veteránů nad 60 let hrály 4 družstva - pořadí: 
 

1. VKV Žilina (Slovensko) 
2. TJ Sokol Fryčovice 
3. VKV Třinec 
4. VKV Ropice. 
 

V kategorii smíšených družstev (4 muži a 2 ženy) bylo následující pořadí: 
 

1. Třinec 
2. Zelenáči Vendryně 
3. Legendy 
4. Bystřice 
5. Tyra 
6. Zubrohlava (Slovensko). 

 
4. Změny předpisů - směrnic ČVS 
 

Na 10. zasedání výboru ČVS konaným dne 9. 2. 2022 v Praze byly schváleny: 
 

- změna 06/2021 směrnice ČVS č. 22/2013 „Statut odborných komisí ČVS“ s účinnosti od 9. 2. 2022, 
- nová směrnice ČVS č. 34/2022 „Licenční řád ČVS pro účast v Extralize mužů“ - účinnost 
   od 9. 2. 2022, 
- nová směrnice ČVS č. 35/2022 „Licenční řád ČVS pro účast v Extralize žen“ - účinnost 
   od 9. 2. 2022. 

 
5. 20. mistrovství světa 2022 ženy - losování skupin 

 

Losování skupin 20. mistrovství světa ve volejbale žen konaných v Nizozemsku a Polsku v termínu 
23. září - 15. října 2022 se uskuteční ve čtvrtek 17. března 2022 v 19:30 hodin ve švýcarském 
Lausanne. Bude vysíláno na kanálu Volleyball World YouTube, které budu sledovat. 

 
6. Světové soutěže v plážovém volejbale - informace  
 

Ve středu 16. 3. 2022 v mexickém městě Tlaxcala začal turnaj FIVB Beach ProTour Challenge. 
V letošním roce bylo rozhodnuto využít zcela inovativní formát soutěže, která bude probíhat ve třech 
úrovních: Elite 16, Challenge a Futures. Jejich vrcholem bude každoroční finálový turnaj. 
V soutěžích na úrovni Challenge, jako jsou ty, které se konají v Tlaxcali, týmy soutěží o body do 
žebříčku a jsou páteří hodnocení Elite 16. 
Soutěž Elite 16 je naplánována na příští týden a bude se konat v Rosarito v Mexiku. 

 
7. 20. mistrovství světa muži 2022 v Rusku 
 

Dne 27. 2. 2022 ráno jsem zaslal předsedovi ČVS mailem zprávu: 
 
 

„Osobně plně souhlasím s vyjádřením ČVS ohledem místa konání MS ve volejbale konaného v Rusku 
v září 2022, které by se tam nemělo konat.  
Volejbalisté za to sice nemohou, ale hrát v komunistickém agresivním Putinovém státě je 
nevhodné“. 
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8. Opatření FIVB a CEV ohledem agrese Ruska na Ukrajinu   
 

 Některá opatření FIVB a CEV ohledem agrese komunistického Putinového Ruska na Ukrajinu:   
 

24.2.2022 
Během víkendu 26. - 27. 2. 2022 se měl v Truskavci na Ukrajině konat druhý letošní turnaj CEV Snow 
Volleyball European Tour. 
Bohužel kvůli situaci v zemi byla soutěž zrušena, jak informovala evropská federace.  
Tisková zpráva uvedla, že historický turnaj, první na Ukrajině, byl po konzultacích s tamní národní 
federací odložen na jiný termín. 
European Tour 2022 bude pokračovat v polovině března (18. - 20. 3.2022) v Kayseri-Erciyes 
v Turecku. 
 
25.2.2022 
Ruská agrese proti Ukrajině změnila plány týkající se losování 20. mistrovství světa ve volejbale žen 
konané v roce 2022 v Nizozemsku a Polsku. 
Ceremoniál se původně měl konat v pondělí 28. února 2022 v 20:00 hodin v televizním studiu 
Polsat Sport ve Varšavě. 
 

Rozhodnutí v oficiálním prohlášení oznámila Mezinárodní volejbalová federace (FIVB): 
 

„FIVB se rozhodla provést losování pro 1. fázi 20. mistrovství světa ve volejbale žen v sídle FIVB ve 
švýcarském Lausanne a odložit losování nejméně o jeden týden. Rozhodnutí přesunout a přeložit 
losování z polské Varšavy bylo přijato v plné spolupráci se společnými pořadaleli Polským 
volejbalovým svazem a Nizozemskou volejbalovou federací s ohledem na současnou situaci na 
Ukrajině. Termín odloženého losování bude sdělen později. Losování proběhne v uzavřeném 
virtuálním formátu a bude ověřeno nezávislým auditorem, přičemž všechny zúčastněné týmy budou 
moci sledovat průběh jednání živě. Výsledky losování pak budou v plném znění zveřejněny na 
webové stránce FIVB“. 
 

26. 2. 2022 
Vyjádření Českého volejbalového svazu k ruské agresi na Ukrajině. 
 

Současná mezinárodní situace se dotýká všech odvětví, sport nevyjímaje. Na neomluvitelný vojenský 
vpád Ruska na Ukrajinu reaguje celý svět včetně většiny sportovní federací, svazů a klubů. Český 
volejbalový svaz odsuzuje tuto vojenskou agresi a apeluje na mezinárodní volejbalové struktury, aby 
zrušily volejbalové akce konané na území Ruska a veřejně odsoudily tento akt agrese. 
 

„Již v pátek jsem se spojil s představilteli FIVB (Světová volejbalová federace) a CEV (Evropská 
volejbalová federace) a apeloval jsem na přesunutí letošního MS mužů, které mělo pořádat právě 
Rusko. Neumím si představit, že by po tomto bezprecedentním vojenském vpádu Ruska na Ukrajinu 
někdo na MS vůbec přijel a pokud ano, nevím, jak by Rusko zabezpečilo bezpečnost jednotlivým 
výpravám a hráčům. Vedení Českého volejbalového svazu stojí jednoznačně za Ukrajinou a bude 
podporovat potencionální sankce, které budou aplikovány na ruský sport. Důrazně odsuzujeme agresi 
Ruska a invazi na území Ukrajiny, podporujeme nezávislost Ukrajiny a její územní celistvost a integritu 
a vyzýváme FIVB, aby přehodnotila pořadatelství MS 2022 mužů v Rusku," říká předseda ČVS Marek 
Pakosta 
 

Výbor Českého volejbalového svazu v reakci na situaci na Ukrajině přijal formou per rollam tato 
usnesení: 
 

1) Důrazně odsuzuje agresi Ruska a invazi na území Ukrajiny 

2) Podporuje nezávislost Ukrajiny a její územní celistvost a integritu 

3) Z těchto důvodů vyzývá FIVB, aby přehodnotila rozhodnutí o pořadatelství MS mužů 2022 v Rusku. 
 

27. 2. 2022 
FIVB ruší pořadatelství „Volejbalové ligy národů“ z konané v Rusku: 
ženy 28. 6. - 3. 7. 2022 Ufa, 
muži 5. 7. - 10. 7. 2022 Kemerevo. 
Nová pořadadatelská města budou oznámena brzy. 
V oznámení FIVB čteme: "V reakci na zhoršující se situaci na Ukrajině FIVB dnes informovala Ruskou 
volejbalovou federaci, že dvě kola nadcházející Volejbalové ligy národů, která se má konat v Rusku v 
červnu a červenci, byla s okamžitou platností odložena. FIVB bude nadále pozorně sledovat situaci a 
přezkoumá další události, které se budou konat v Rusku, včetně mistrovství světa mužů plánovaného 
na druhou polovinu roku 2022. FIVB naslouchá a zůstává v kontaktu se zainteresovanými stranami 
včetně národních federací a má hluboký zájem o ukrajinský lid". 
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28. 2. 2022 
ČVS volejbalový svaz na mimořádném zasedání výboru ČVS reagoval na vývoj situace ve sportu a 
stanovisko předsedy Národní sportovní agentury Filipa Neussera. 
Český volejbalový svaz plně souhlasí s postoji a opatřeními vlády České republiky a Národní sportovní 
agentury v oblasti sportu jako reakci na situaci na Ukrajině a je připraven je realizovat. V praxi to 
znamená kompletní bojkot, tedy že volejbaloví a beachvolejbaloví reprezentanti nenastoupí proti týmu 
Ruska a české kluby nenastoupí proti ruským klubům, případně i proti Bělorusku. 
Pro ME U17 žen, které pořádá Český volejbalový svaz v červenci 2022 v Prostějově a Hradci Králové 
tak platí pro reprezentační družstvo Ruska zákaz vstupu do České republiky. 
Navíc Český volejbalový svaz opakovaně vyzve světovou volejbalovou federaci FIVB, podobně jako 
25. 2. 2022, k přesunutí MS ve volejbale mužů, které se má konat v Rusku v roce 2022, do jiné země. 
 
1. 3. 2022 
FIVB oznámila, že Rusko a Bělorusko se nesmí účastnit mezinárodních a kontinentálních soutěží. 
Rozhodnutí nabývá účinnosti okamžitě a do odvolání. Obdobné poselství ohledně evropských soutěží 
oznámila také CEV, když pozastavilo členství zástupců těchto zemí ve svých strukturách. 
 
1. 3. 2022 
V návaznosti na předběžná rozhodnutí přijatá FIVB ohledně zrušení oficiálních akcí v Rusku potvrdil 
výbor FIVB, že žádné ruské a běloruské národní týmy, kluby, funkcionáři, plážoví a snow volejbalisté a 
hráči se nesmí zúčastnit žádné mezinárodní a kontinentální akce - do zrušení. 
FIVB je hluboce znepokojena pokračující válkou na Ukrajině a jejím děsivým dopadem na životy tolika 
lidí a zůstává plně solidární s volejbalovou komunitou a lidem na Ukrajině a upřímně doufá, že rychle 
najde mírové řešení. 
 

1. 3. 2022 
Obdobné poselství ohledně evropských her oznámilo také CEV, když pozastavilo členství zástupců 
těchto zemí ve svých strukturách. 
„V návaznosti na předběžná rozhodnutí přijatá FIVB ohledně zrušení oficiálních akcí v Rusku potvrdila 
rada FIVB, že žádné ruské a běloruské národní týmy, kluby, funkcionáři, plážoví a sněhoví volejbalisté 
a hráči se nesmí zúčastnit žádné mezinárodní a kontinentální akce - do zrušení. 
FIVB je hluboce znepokojena pokračující válkou na Ukrajině a jejím děsivým dopadem na životy tolika 
lidí a zůstává plně solidární s volejbalovou komunitou a lidem na Ukrajině a upřímně doufá, že rychle 
najde mírové řešení.? 
 

1. 3. 2022 
Mezinárodní volejbalová federace vydala zprávu o odstoupení Ruska od práva pořádat mistrovství 
světa ve volejbale v roce 2022. Celý text je níže: 
 

„Kvůli ruské vojenské invazi na Ukrajinu je FIVB hluboce znepokojena eskalací situace a bezpečností 
ukrajinského obyvatelstva. Výbor FIVB rozhodl, že kvůli válce na Ukrajině nebude možné připravit a 
odehrát mistrovství světa v Rusku. Proto bylo rozhodnuto odebrat Rusku pořadatelství mistrovství 
světa FIVB ve volejbale mužů, které je naplánováno na srpen a září 2022. O rozhodnutí byla 
informována Ruská volejbalová federace a Organizační výbor volejbalu 2022. FIVB se bude snažit 
zajistit, aby se globální volejbalová rodina, včetně národních federací, hráčů, funkcionářů a příznivců, 
mohla cítit bezpečně a hrdě na to, že se účastní radostných a pokojných oslav tohoto sportu.? 
 
1. 3. 2022 
Polský klub ZAKSA SA sdělil informaci, že za současné situace ozbrojeného konfliktu na území 
Ukrajiny nevidí po konzultaci s majitelem klubu Grupa Azoty ZAKSA SA možnost jakékoliv rivality s 
ruským týmem Dynamo Moskva v rámci Ligy mistrů.  
Je to dáno především bezpečností účastníků setkání, i těch konaných na neutrální půdě, a nutností 
solidárního postoje evropské volejbalové rodiny k dramatu ukrajinské společnosti. 
Taktéž také zdůraznili, že neobviňují ruské sportovce z vojenských akcí její vlády proti Ukrajině. 
Zároveň upozornili, že rozhodnutí klubu neznamená, že tým Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 
odstoupí z účasti na volejbalovém turnaji Ligy mistrů. 
Stanovisko klubu bylo předloženo Evropské volejbalové konfederaci (CEV). 
 
 
 
 

- 5 - 



Zpravodaj KSV OVS Frýdek-Místek č. 3/2022                                                                                                         17. března 2022 

1. 3. 2022 
Žádný polský tým, který se účastní letošního ročníku evropských pohárů, nehodlá konkurovat ruským 
týmům, bez ohledu na další důsledky. 
První jasnou zprávu v této věci vydala Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. 
Stejný názor mají i šéfové PGE Skra Bełchatów a Jastrzębski Węgiel, kteří momentálně nemají 
ruského soupeře, ale možná by se mohli potkat v dalších zápasech. 
Ne, rozhodně říkáme, že si v takové chvíli s Rusy zahrajeme - říká prezident PGE Skra Konrad 
Piechocki. Pokud nebude vydáno rozhodnutí o jejich vyloučení, nechte je hrát, ale bez nás. 
S Rusy nelze hrát, musíme být solidární s Ukrajinou - zdůrazňuje Adam Gorol, prezident Jastrzębski 
Węgiel. 
Naprosto stejný postoj zastávají šéfové polských vicemistryň Developers BELLA DOLINA Rzeszów: 
Pokud se nám podaří porazit Vakifbank Istanbul a v příštím kole se setkat s Rusky, je zřejmé, že 
nehodláme hrát takový zápas - dodává Marek Pieniążek, viceprezident tohoto klubu. 
 
1.3.2022 
Poslední rozhodnutí správní rady CEV: 
Vážení předsedové národních federací, vážené evropské volejbalové kluby, vážená volejbalová 
komunita. Po prvotních rozhodnutích přijatých CEV o odstranění oficiálních událostí z Ruska bych rád 
informovat vás jménem mých kolegů ze správní rady CEV o našem posledním rozhodnutí: 
1. Okamžitě prohlásit všechny ruské a běloruské národní týmy za nezpůsobilé k účasti na    
    volejbalových soutěžích CEV do odvolání; 
2. Okamžitě prohlásit všechny ruské a běloruské klubové týmy za nezpůsobilé k účasti na soutěžch  
    evropských pohárů CEV do odvolání; 
3. Okamžitě prohlásit všechny ruské a běloruské sportovce za nezpůsobilé k účasti na Beach  
    volejbalových soutěžích CEV do odvolání; 
4. Okamžitě prohlásit všechny ruské a běloruské sportovce za nezpůsobilé k účasti na Snow  
    volejbalových soutěží CEV do odvolání; 
5. Okamžitě vyhlásit všechny ruské a běloruské funkcionáře, včetně delegátů, supervizorů, rozhodčích  
    atd. až do odvolání nezpůsobilé k účasti v soutěžích CEV; 
6. Do odvolání okamžitě suspendovat všechny ruské a běloruské členy z orgánů CEV. 
 

Správní rada CEV přijala toto rozhodnutí pro integritu našeho sportu, ale zejména pro zajištění 
 

1) férovosti vůči ukrajinským sportovcům, týmům, klubům a funkcionářům, kteří se v současné době        
    nemohou se zúčastnit akcí CEV a 
 2) bezpečnosti všech účastníků. 
 

CEV situaci nadále bedlivě společně s FIVB sleduje.  
Může přizpůsobit svá rozhodnutí a opatření podle budoucího vývoje. 
Litujeme následků pro jednotlivce, kluby a národní týmy a doufáme, že se všichni členové evropské 
volejbalové rodiny opět v míru sjedotí co nejdříve. 
S mým nejlepším osobním pozdravem Aleksandar Bpricić, prezident CEV. 
 
1. 3. 2022 
CEV považuje všechny ruské a běloruské národní týmy, hráče, kluby a funkcionáře za neschopné 
účastnit se evropských soutěží. Rozhodnutí nabývá účinnosti, až do odvolání. 
 

„V návaznosti na dřívější rozhodnutí CEV zrušit oficiální akce z Ruska potvrdila rada CEV, že všechny 
ruské a běloruské národní týmy, kluby, sportovci a funkcionáři se nemohou účastnit žádných soutěží 
ve volejbale, plážovém volejbale a snow volejbale CEV - až do odvolání. Kromě toho výbor CEV až do 
odvolání pozastavil všem členům národních federací Ruska a Běloruska výkon jejich funkcí v 
orgánech CEV. Za těchto bezprecedentních okolností evropská volejbalová rodina doufá, že se 
situace zlepší, aby se volejbal mohl vrátit ke své roli a poslání spojovat lidi v duchu fair play, přátelství 
a vzájemného respektu.“ 
 
1.3.2022 
FIVB oznámila, že Rusko a Bělorusko se nesmí účastnit mezinárodních a kontinentálních soutěží. 
Rozhodnutí nabývá účinnosti okamžitě a do odvolání. Obdobné poselství ohledně evropských soutěží 
oznámila také CEV, když pozastavilo členství zástupců těchto zemí ve svých strukturách. 
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1. 3. 2022 
V návaznosti na předběžná rozhodnutí přijatá FIVB ohledně zrušení oficiálních akcí v Rusku potvrdil 
výbor FIVB, že žádné ruské a běloruské národní týmy, kluby, funkcionáři, plážoví a snow volejbalisté a 
hráči se nesmí zúčastnit žádné mezinárodní a kontinentální akce - do zrušení. 
FIVB je hluboce znepokojena pokračující válkou na Ukrajině a jejím děsivým dopadem na životy tolika 
lidí a zůstává plně solidární s volejbalovou komunitou a lidem na Ukrajině a upřímně doufá, že rychle 
najde mírové řešení. 
 
1. 3. 2022 
Obdobné poselství ohledně evropských her oznámilo také CEV, když pozastavilo členství zástupců 
těchto zemí ve svých strukturách. „V návaznosti na předběžná rozhodnutí přijatá FIVB ohledně 
zrušení oficiálních akcí v Rusku potvrdila rada FIVB, že žádné ruské a běloruské národní týmy, kluby, 
funkcionáři, plážoví a sněhoví volejbalisté a hráči se nesmí zúčastnit žádné mezinárodní a 
kontinentální akce - do zrušení. FIVB je hluboce znepokojena pokračující válkou na Ukrajině a jejím 
děsivým dopadem na životy tolika lidí a zůstává plně solidární s volejbalovou komunitou a lidem na 
Ukrajině a upřímně doufá, že rychle najde mírové řešení. 
 
2. 3. 2022 
Evropská volejbalová federace informovala, že: 
"Na základě ustanovení čl. 21.9 soutěžního řádu CEV šest ruských klubů, které se stále účastní 
evropských pohárových soutěží, a to: Dynamo Moskva a Zenit Petrohrad (v soutěži Liga mistrů muži), 
Zenit Kazaň (účastník Poháru CEV) a Dynamo Moskva, Dynamo Kazaň a Lokomotiv Kaliningrad (v 
ženské Lize mistrů) prohrávají své zápasy v této fázi turnaje kontumačně 0:3“. 
 
3. 3.  2022 
Rusové a Bělorusové nakonec na 20. paralympiádě v Pekingu startovat nebudou. 
Mezinárodní paralympijský výbor původní rozhodnutí po řadě protestů změnil. 
Olympijská paraolympiáda byla dne 4. 3. 2022 zahájena bez jejich účasti. 
 
 
S velkým pozdravem všem předseda KSV OVS Frýdek-Místek Jiří W. Rucki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 7 - 


