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        Z Á P I S č. 10 

ze schůze Výboru Pražského volejbalového svazu 
            ============================================================== 
 

Datum:  15. 2. 2022 
Místo:   Bělohorská 269/19 
 
Účastníci jednání: Jakub Lébl, Dana Vaiglová, René Činátl, Dan Dvořák, Alexandr Mráz, 

Ondřej Pastrňák, Vít Mařík, částečně Jakub Strnad 
 
Hosté:   - 
 

Omluveni:   Miloš Kočka, Pavel Bízek     
 
Řídící jednání:  Jakub Lébl, předseda PVS 
 
 
 

Program Výboru: 
 

1. Zahájení             J. Lébl 
2. Schválení programu           J. Lébl  
3. Kontrola úkolů z předchozího Výboru          J. Lébl 
4. Energie – informace k aktuální situaci          J. Lébl 
5. MHMP – aktuální informace          J. Lébl 
6. Návrh KM na úpravu soutěží mládeže 2022/23                                    D. Vaiglová 
7. Návrh KM na výši startovného v soutěžích mládeže 2022/23            D. Vaiglová 
8. Sociální sítě            S. Haníková 
9. Problematika Metodické komise – přesunuto z minula                       J. Lébl 
10. Jmenování rozhodčích III. a IV. třídy                              R. Činátl 
11. Různé  
12. Diskuse 
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Ad/1 Zahájení jednání 
Schůzi výboru zahájil a v průběhu řídil Jakub Lébl, předseda PVS.  
 

Ad/2 Schválení programu 
Předem navržený program 10. schůze výboru byl jednomyslně schválen.  
 
Usnesení: výbor schválil program 
 
PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
Na Výbor dorazil Alexandr Mráz, počet hlasujících členů se zvýšil na 8. 
 

AD/3   Kontrola úkolů z předchozího Výboru 
- Nové věkové kategorie mládeže – úkol splněn (D. Vaiglová), projednáno na komisi 

mládeže a bude představeno v bodě 6  
- Revize startovného pro příští sezónu – úkol splněn (D. Vaiglová), projednáno na 

komisi mládeže a bude představeno v bodě 7 
- Navýšení startovného na beachvolejbalových turnajích – úkol splněn (A. Mráz), 

projednáno na STK a bude představeno v bodě 7 
- Problematika nárůstu cen energií – Výborem PVS pověřený Vít Mařík přednesl 

problematiku klubů ve složité situaci na Výboru ČVS. Reakcí ČVS na žádost o podporu 
postiženým klubům a sportovištím byl návrh na přesunutí soutěží do méně 
energeticky náročného prostředí. Na základě tohoto návrhu Výbor ČVS pověřil svého 
člena Petra Judu vypracováním alternativního řešení soutěží mládeže v nižších 
kategoriích a navrhl přesun soutěží na květen a červen na antuková hřiště. Petr Juda 
vypracování návrhu odmítl, čímž se řešení podpory postiženým klubům ze strany ČVS 
odsouvá 

 
Usnesení: výbor bere informace na vědomí 
 
Výbor opouští Jakub Strnad, počet hlasujících členů se snížil na 7. 
 
 

Ad/4 Energie – informace o aktuální situaci 
Jakub Lébl informoval o vývoji inciativy pražských svazů se snahou o vypsání mimořádného 
dotačního titulu. Na základě potřeb klubů vzniklo společné prohlášení osmi pražských 
sportovních svazů, které vyzývají k nalezení rychlého řešení nastalé situace. Dne 2.2.2022 
bylo společné prohlášení předáno do podatelny MHMP k rukám pana primátora MUDr. 
Zdeňka Hřiba. Ze strany MHMP zatím bez reakce. 
 
Usnesení: Výbor PVS bere informace na vědomí  
 



  Pražský volejbalový svaz, z. s. 

Bělohorská 269/19, Praha 6–169 00 

Tel: 778 004 538, e-mail: sekretariat@volejbalpraha.cz 

 

  

Pražský volejbalový svaz, z. s., Bělohorská 269/19, 160 00 Praha 6 

předseda: 777 003 018, sekretář: 778 004 538, e-mail: sekretariat@volejbalpraha.cz, www.volejbalpraha.cz 

IČ: 029 09 421, Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., číslo účtu 8419897001 / 5500  

 

3 

Ad/5 MHMP – aktuální informace 
Jakub Lébl informuje o schůzce se Soňou Fáberovou za účelem přípravy Programu 1 na další 
období. Zároveň upozorňuje na důležitost správného a řádného vyúčtování jednotlivých klubů. 
 
Usnesení: Výbor PVS bere informaci na vědomí 
 
 

Ad/6 Návrh KM na úpravu soutěží mládeže 2022/23 
Dana Vaiglová informovala: 

- Na KM došlo k rozhodnutí, jaké soutěže budou vyhlášeny v Pražském přeboru v sezóně 
2022/23 

- Systém soutěží bude stanoven po vyhlášení soutěží ze strany ČVS 
- ČVS stanovil pro sezónu 2022/23 tyto věkové kategorie: 

• Junioři / Juniorky (U22) – 1. 1. 2002 a mladší 

• Kadeti / Kadetky (U20) – 1. 1. 2004 a mladší 

• Lvíčata (U18) – 1. 1. 2006 a mladší 

• Žáci / Žákyně (U16) – 1. 1. 2008 a mladší 

• Mladší žáci / žákyně (U14) – 1. 1. 2010 a mladší 

• Modrý minivolejbal dívek  (U14*) – 1.7.2010 a mladší 
 

- Na základě stanovených kategorií bylo na KM rozhodnuto, že v Pražském přeboru 
budou v sezóně 2022/23 v dorostenecké kategorii vyhlášeny tyto soutěže: 

• Chlapci: U20, U18 

• Dívky: U22, U20, U18 
Systém soutěží bude upřesněn. 

 
- Jakub Lébl v této souvislosti upozorňuje na možný problém s kapacitou hal a jejich 

termínů  
 

- Alexandr Mráz doplňuje rozdělení věkových kategorií pro beachvolejbal, které byly pro 
sezónu 2022/23 stanoveny takto: 

• U20 – 1. 9. 2002 a mladší 

• U18 – 1. 9. 2004 a mladší 

• U16 – 1.9.2006 a mladší 

• U14 – 1. 9. 2008 a mladší 

• U12 – 1. 9. 2010 a mladší 

• U10 – 1. 9. 2012 a mladší 

• U8 – 1. 9. 2014 a mladší 
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Usnesení: Výbor PVS 
1. Bere informace na vědomí  
2. Schvaluje pro sezónu 2022/23 v Pražském přeboru v dorostenecké kategorii 

vyhlášení soutěží viz výše a rovněž rozdělení věkových kategorií v beachvolejbale 
viz výše. 

3. Pověřuje Svatavu Haníkovou informováním klubů o stanovení věkových kategorií a 
zveřejnění informace na webu a sociálních sítích                             
T: ihned   Odpovídá: S. Haníková 

 
PRO – 7,  PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 
 

Ad/7 Návrh KM na výši startovného v soutěžích mládeže 2022/23 
Dana Vaiglová informovala: 

- Narážíme na problém, že startovné a dotace ze strany PVS zdaleka nepokrývají náklady 
klubů na pořádání soutěží. V současné době i s ohledem na nárůst cen energií dochází 
k situaci, že pořádající kluby výrazně dotují pořádání soutěží a dostávají se tím do 
ekonomických problémů 

- Tento problém graduje zejména u soutěžních kol, které se hrají v pětičlenných 
skupinách  

- KM pověřila Martina Kroha aby rozpracoval svůj návrh, a to rozdělování finančních 
podpory PVS pořadatelům v závislosti na odehraný počet zápasů v jednotlivých 
skupinách – pro porovnání se současným systémem. Vyhodnocením a současně 
případným návrhem na úpravu rozvržení finanční podpory se bude KM zabývat na 
svém příštím zasedání. 

- KM navrhuje pro příští sezónu navýšení startovného o 50%, tedy na částku 1 200 Kč 
- Současně KM navrhuje zvýšení dotace pro pořadatele pětičlenných skupin minimálně 

o 1 000 Kč 
- Ondřej Pastrňák se nabídl k zajištění finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč na podporu 

těchto pořadatelů 
- Jakub Lébl informuje, že PVS přispívá na pořádání soutěží částkou přes 350 000 Kč. 

Navrhuje získat větší prostředky z ČVS z rozpočtové kapitoly organizace sportu, 
zajištění podpory ze strany privátního sponzora nebo ještě vyšší navýšení startovného, 
ale s vědomím, že rodiče a kluby to celé nepokryjí. 
 

Alexandr Mráz informoval:  
- Pořádání turnajů beachvolejbalu je v současné době rovněž ekonomicky zatěžující pro 

pořadatelské kluby. Na základě této skutečnosti navrhuje STK beach navýšení 
startovného za dvojici v turnajích Pražské beachligy 2022/23 následovně: 

• U8 a U10 - 400,-Kč 

• U12 - 500,- Kč 

• U14, U16 a U18 - 600,- Kč 

• U20, U22 a dospělí - 800,- Kč 
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- Harmonogram soutěží beachvolejbalu bude vypracován v souladu s harmonogramem 

šestkového volejbalu, aby nedocházelo ke kolizím stejných věkových kategorií  

- Navrhuje uspořádání kvalifikačního turnaje beachvolejbalu na LODM 30. 4. – 1. 5. 

2022. Kapacita turnaje je stanovena na 32 dvojic s případnou páteční kvalifikací. 

Turnaj bude pořádat PVS. 

 
Usnesení: Výbor PVS 

1. Bere informace na vědomí  
2. Výbor PVS se schvaluje navýšení startovného v soutěžích Pražského přeboru 2022/23 

na 1 200 Kč a současně schvaluje navýšení dotace pro pořadatele pětičlenných skupin 
o minimálně 1 000 Kč. 

3. Výbor PVS schvaluje navýšení startovného v Pražské beachlize 2022/23, jak je 
uvedeno výše   

4. Výbor PVS schvaluje termín kvalifikačního turnaje na LODM v beachvolejbale 
v termínu 30.4. – 1. 5. 2022, i přestože ještě nebyl uveřejněn oficiální termínovník 
ABV. Výbor PVS pověřuje A. Mráze přípravou propozic turnaje   
 

T: březen 2022  Odpovídá: A.Mráz 
 

PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 
 

Ad/8 Sociální sítě 
Svatava Haníková informuje o záměru PVS zaměřit se na pozvednutí oficiálních účtů PVS na 
sociálních sítích s cílem propagace volejbalu a beachvolejbalu v Praze. Záměrem PVS je zahájit 
mediální spolupráci s pražskými kluby, které se tak mohou podílet na tvorbě obsahu PVS na 
sociálních sítích, čímž je klubům nabídnuta další platforma pro svou propagaci. 
 
Dana Vaiglová v souvislosti s tím informuje o nových e-mailových adresách PVS, které začnou 
být používány s okamžitou platností. E-mailové adresy jsou vytvořeny pro konkrétní požadavky 
následovně: 

• sekretariat@volejbalpraha.cz – Soutěže mládeže - zápisy z utkání a veškeré 
dokumenty k mistrovským soutěžím mládeže. A dále veškeré administrativní a 
obecné záležitosti šestkového i beachvolejbalu. 

• stk@volejbalpraha.cz – Soutěže dospělých - přesuny zápasů a zápisy z utkání 
v soutěži dospělých. 

• stkbeach@volejbalpraha.cz – Pražská beachliga, soutěže, hrací řád, termínovník 
• projekty.pvs@volejbalpraha.cz – Program 1, MHMP 

 
 
 

mailto:sekretariat@volejbalpraha.cz
mailto:stk@volejbalpraha.cz
mailto:stkbeach@volejbalpraha.cz
mailto:projekty.pvs@volejbalpraha.cz
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Usnesení: Výbor PVS 
1. Bere informace na vědomí  
2. Pověřuje S. Haníkovou zasláním informací ohledně mediální spolupráce na pražské 

kluby.   
T: březen 2022  Odpovídá: S. Haníková 

3. Pověřuje S. Haníkovou informováním členů PVS a zároveň vedení ČVS o přechodu na 
nové e-mailové adresy 
T: ihned                                      Odpovídá: S. Haníková 

 
  

Ad/9 Problematika Metodické komise – přesunuto z minula 
Jakub Lébl informuje, že metodická komise stále nemá zvoleného svého předsedu. Dále 
informuje, že ve spolupráci s metodickou komisí běží přípravy na Školení trenérů III. Třídy, 
které se uskuteční v termínu 28. – 29. 5. 2022 + 11. – 12. 6. 2022. 
 
Usnesení: Výbor PVS  

1. Bere informace na vědomí 
2. Pověřuje Jakuba Lébla přípravou propozic na Školení trenérů III. třídy  

T: duben 2022  
 

Ad/10 Jmenování rozhodčích III. a IV. třídy 
René Činátl předložil návrh na jmenování rozhodčích, který byl zaslán na členy Výboru PVS. 
Dále informuje o připravovaném návrhu zvýšení odměn pro rozhodčí v soutěžích dospělých, 
který představí na příštím Výboru PVS.  
 
Usnesení: Výbor PVS  

1. Bere na vědomí  
2. Schvaluje jmenování rozhodčích III. a IV. Třídy dle zaslaného návrhu. 

 
PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 

 
Ad/11 Různé 
Dana Vaiglová: 

- Upozorňuje na blížící se konec soutěží a s tím související potřebu přípravy pohárů, 
medailí a diplomů pro družstva 

- Informuje o proběhlé revizi vybavení pro družstva KCM a navrhuje objednání 36-ti 
sportovních tašek, které budou k dispozici pro družstva KCM ve volejbale a 
beachvolejbale na LODM. Dále navrhuje v budoucnu zajistit také teplákové soupravy 
pro KCM družstvo chlapců z důvodu nevyhovujícího stavu současného vybavení. 
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Usnesení: Výbor PVS   
1. Bere informace na vědomí  
2. Pověřuje S. Haníkovou, aby připravila poháry, medaile a diplomy pro družstva dle 

plánovaného harmonogramu   T: ihned 
3. Schvaluje nákup 36-ti sportovních tašek ihned a schvaluje záměr v budoucnu 

zakoupit teplákové soupravy pro KCM družstvo chlapců. Pověřuje S. Haníkovou 
zahájením poptávkového řízení na vybavení pro družstva KCM a následné objednání.  
T: duben 2022 

 
PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 
Alexandr Mráz: 

- Informuje o usnesení STK, že dopisování hráčů do soupisek po termínu uzavření 
nebude povoleno 

- Ondřej Pastrňák k tématu navrhuje, aby uzávěrka soupisek byla pro příště sjednocena 
s celorepublikovou uzávěrkou a to 31. 1. 2022 

- A. Mráz připomíná rozhodnutí o odpuštění poplatků za přeložení zápasů v soutěžích 
dospělých, které bylo platné do 7. 2. 2022. Po ukončení platnosti následně STK 
nedospělo ke shodě v následném postupu v souvislosti s placením poplatků 
s ohledem na aktuální covidovou situaci 

- Výbor PVS navrhuje odpouštění poplatků dále neprodlužovat 
 

Usnesení: Výbor PVS   
1. Bere informace na vědomí  
2. Schvaluje neprodlužování období pro odpuštění poplatků za přeložení zápasů. Od 8. 

2. 2022 tedy opět platí povinnost úhrady poplatku za přeložení utkání dle Rozpisu 
soutěží. 

 
PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
Alexandr Mráz: 

- Informuje o plánovaném slavnostním vyhlášení Pražské Junior Beachligy 
- Vyhlášení je ve fázi příprav a bylo navrhnuto uspořádat 28. 4. 2022 v Kayak Beach 

Baru pod hlavičkou PVS 
- Akce bude určena pro 3 nejlepší dvojice z každé kategorie a pro pořadatele turnajů 

beachligy, kteří soutěži po celý rok věnují velké úsilí 
 
Usnesení: Výbor PVS  bere informaci na vědomí 
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Vít Mařík: 
- Informuje o softwaru turnajového systému pro barevný beachvolejbal, který bude 

nabízen krajům 
- Informuje o reprezentačních srazech beachvolejbalu, které probíhají od kategorie U16 
- Informuje o vzniku legislativního procesu rozvoje krajského beachvolejbalu 

 
Usnesení: Výbor PVS  bere informaci na vědomí 

 

Ad/12 Diskuse 
Alexandr Mráz potvrzuje termín Final Four přeboru Prahy, který se uskuteční 4. 6. 2022 v areálu 
Braník. 
 
Jakub Lébl potvrzuje termín příštího Výboru PVS 8. 3. 2022 

 
 
 
Zapsala: Svatava Haníková 
Schválil:  Jakub Lébl, Dana Vaiglová, René Činátl 


