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Název projektu: Ostravský volejbal  (ideová verze č.4 - 9.12.2014) 

    

Termín zahájení: 1. ledna 2013 

 

Hlavní motto: Ostrava jako město učí a hraje špičkový český volejbal  

(v celé své škále tj. od barevného volejbalu žáků ZŠ až po extraligový 

volejbal)   

    

Účastníci projektu: Volejbalový klub Ostrava o.s. 

   předseda správní rady Ing. Pavel Žurek 

Vysokoškolské sportovní kluby a oddíly volejbalu v Ostravě 

vedoucí VŠSK a předsedové oddílů volejbalu 

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopových, Ostrava 

ředitel Mgr. Štencel Václav 

ZŠ v regionu Ostravy a Moravskoslezského kraje 

ředitelé jednotlivých ZŠ 

Volejbalové kluby  v regionu Moravskoslezského kraje 

předsedové klubů 

 

Záštita akce:  Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj.  (ČVS) 

    

Autor projektu: Ing. Ivan Cap (za SR VK Ostrava)  

   ivan.cap@seznam.cz 

   +420 777 590 510 

 

 

A. Cíle projektu:  

 

1. Oslovit volejbalem co nejširší okruh školní mládeže v Moravskoslezském kraji a 

zejména pak přímo v Ostravě a při tom aktivně hledat sportovní talenty na všech 

stupních, poskytnout jim co nejlepší podmínky ke sportovnímu růstu a vychovat co 

nejvíce vlastních odchovanců, kteří to dotáhnou až do reprezentace.  

2. Těm nejtalentovanějším nabídnout zapojení do projektu „Talent pro extraligu“ a 

zajistit jim tak individuální všestrannou péči a kontrolovaný výkonnostní růst. 

3. Propojit organizačně a metodicky jednotlivé subjekty v Ostravském regiónu a 

v Moravskoslezském kraji, sladit jejich činnost s cílem efektivně využít jejich 

lidských, materiálních a finančních možností. 

4. Při práci s mládeží prohloubit mezinárodní spolupráci se slovenským a zejména 

s vysoce kvalitním polským mládežnickým volejbalem (vzhledem k blízkosti) 

5. Zajistit podmínky pro fungování špičkového extraligového mužského „A“ týmu 

v Ostravě a tak navázat na dosavadní úspěšné sezóny! 

mailto:ivan.cap@seznam.cz
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B. Analýza současného stavu:  

 
1. VK Ostrava má dlouholetou tradici v Ostravě: 

- Volejbalový tým byl založen v roce 1921. 

- V sezóně 1999/2000 klub po 78 letech změnil jméno z VK Vítkovice na VK Danzas 

a dále VK DHL Ostrava.  

- Od sezóny 2011/2012 hraje tým pod jménem Volejbalový klub Ostrava. 

 

2. Klub patří mezi nejúspěšnější sportovní kluby v Ostravě: 

1968 Mistr České republiky 

2006 Vítěz Českého poháru, Mistr České republiky 

2008 Vicemistr České republiky 

2010 Vítěz Českého a Česko-slovenského poháru 

2011 Vicemistr České republiky 

2012 Vítěz Českého a Česko-slovenského poháru 

2013 Mistr České republiky a aktuální účastník Ligy mistrů 

 

 
 

3. Klub má v současné době výborné výsledky při práci s mládeží:  

- naši starší žáci jsou aktuálními Mistry republiky! 
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- díky nadšení a obrovské obětavosti klubových trenérů žáků Saida Habboudjiho a 

Tomáše Dvořáka se podařilo rozjet spolupráci s některými ZŠ v Ostravě i mimo (z 

mimoostravských je to zejména ZŠ Albrechtice dále pak ZŠ Šenov, žáci ve Frenštátu 

p.R. a nově v Dolním Benešově) 

 

 

 
 

 

- rozjel se vlastní klubový projekt minivolejbalu (soustřeďuje se na práci s 

talentovanými dětmi přímo na hale SAREZA v Ostravě a na gymnáziu Hladnov)  
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C. Struktura projektu: 

 

 
 

   Úspěchy  

města Ostrava!!! 

        a 

Moravskoslezského kraje! 
 

 

 

 

 

    Extraligové družstvo         

             VK Ostrava 
   (12 nejlepších hráčů- mužů) 

 

 

 

 

  Volejbalové oddíly na VŠ (zásobárna talentů)          

               VSK VŠ 
         (15-20 hráčů junioři a muži) 

 

 

 

 

Kadeti a junioři klubu  

        Sportovní gymnázium v Ostravě 

     (cíl 30-50 hráčů) 

 

 

 

 

Žáci a přípravka od 2.třídy ZŠ     

       ZŠ v celém regionu Ostravska 

(cílem je podchytit 200-400 žáků) 
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D. Zapojenost do projektu a úkoly: 

 
1. V rámci základních škol v regiónu: 

- využít dosavadních zkušeností a zapojit dalších cca 10 ZŠ tj. především na těchto 

školách je zapotřebí získat učitele – nadšence pro volejbal a zaplatit je (nutno zajistit 

finanční prostředky na toto rozšíření působnosti a průběžnou metodickou pomoc – 

pravidelná školení a semináře pod vedením trenérů VK Ostrava) 

- pro tuto metodickou pomoc získat alespoň jednoho certifikovaného trenéra mládeže 

(certifikaci provádí ČVS) 

- zajistit dostatek sportovišť pro pořádání turnajů v  (nutnost spolupráce i s dalšími 

školami v regionu, které disponují tělocvičnami se 2-3 hřišti!) 

- od začátku žáky zapojovat do oficiálních soutěží ČVS v barevném minivolejbalu  

- kvalitně připravit co nejvíce žáků pro přechod do kategorie kadetů! 

 

2. V rámci středních a vysokých škol: 

- soustředit se na přípravu kadetů a juniorů v rámci úzké spolupráce zejména se 

Sportovním gymnáziem Dany a Emila Zátopových v Ostravě, 

- zajistit na této škole kvalitní pedagogicko trenérskou sílu, 

- organizačně propojovat tréninky kadetů se skupinou juniorů a mužů, 

- kvalitně připravit  co nejvíce kadetů a juniorů pro přechod do kategorie mužů 
(nejslabší bod dosavadní práce ve všech klubech!) 

 

3. V rámci Vysokoškolských sportovních klubů VŠ v Ostravě: 

- pokračovat v práci s juniory a muži a připravovat je pro postup do kádru 

extraligového družstva 

- výkonnostně se prosadit s cílem časem se probojovat pokud možno až do soutěže ČVS 

1-M 

- v rámci struktury celého projektu dle možností poskytnout vhodná sportoviště 

- zapojit pravidelně nadpočetné extraligové hráče do svého kádru a využít je pro 

potřeby svých týmů. 
- metodicky spolupracovat se všemi subjekty v rámci celé struktury projektu! 

 

4. V rámci Volejbalového klubu Ostrava: 

- organizačně a metodicky řídit činnost družstev klubu na všech věkových úrovních 

(zodpovídá placený šéftrenér mládeže klubu a manažer klubu) 

- finančně pomáhat všem článkům struktury projektu dle aktuálního rozpočtu, 

- zajistit fungování extraligového mužského „A“ týmu, 

- zajišťovat fungování „farmy“ klubu – „B“ týmu mužů 

- úzce spolupracovat s ČVS a s AVOK. 

 

E. Závěr: 

 
Celý projekt je nejenom prohloubením spolupráce mezi jednotlivými partnery, ale i snahou 

efektivně využít všech materiální, organizačních a lidských možností, kterými Ostrava a celý 

Moravskoslezský kraj disponuje a zajistit tomuto projektu smysluplné financování. 

   PER TO TAM!!! 


