
 
 
 

Volejbalové počátky v Kobylí lze zařadit do třicátých let, 
přesněji do roku 1927.Na vesnici se dostal volejbal prostřed-
nictvím učitelů a studentů. Je zajímavé,že se jako sport začal 
pěstovat dříve než kopaná. Nebylo pro něj nutno budovat 
větší hřiště, mohl se hrát s menším počtem hráčů. 
Samozřejmě,že to byl ryze sezónní sport pro letní období.  
I po postavení sokolovny nebylo myslitelné se tam odvážit 
jít hrát s míčem. V těchto letech se začalo scházet několik 
pro tuho hru zapálených lidí. Byla to neorganizovaná 
zájmová činnost. Mezi průkopníky této hry v místě patřili: 
František Štika st., František Sedláček, František Petrla, 
František Svoboda, Mihalík, Bohuslav Damborský, Bře-

tislav Matuška, Antonín Varmuža, Antonín Kučera, Josef Bláha, učitel Kratochvíl a další.  
 

Volejbal se hrál v obou kobylských tělocvičných jednotách, Sokole a Orlu. Před válkou se 
žádných soutěží nezúčastňovala, hrála převážně mezi sebou a s týmy okolních vesnic. Slibný 
rozmach byl zastaven obsazením naší republiky německou armádou.  
 

Po osvobození se rozvíjel pomalu, jak v Sokole tak i v Orlu.  
 

Až kolem padesátých let, po vytvoření jedné tělocvičné jednoty, začal i volejbal být 
kvalitnější. Pravidelnost lze datovat do období kolem roku 1958. Organizačně se za pomocí 
otce začal volejbalu věnovat Zdeněk Vykydal, tehdy student břeclavské průmyslovky. Pan 
Vykydal st. se stal vedoucím oddílu v r.1961. To již hrál i mladší z Vykydalů -Vlastík. V té 
době začal největší rozmach kobylského volejbalu,zejména ve sportovní přípravě a 
pravidelnosti. V roce 1963 již neměl na okrese konkurenci. Družstvo mužů se stalo okresními 
přeborníky a postoupilo do vyšší třídy.  
 

Hodně pomohl rozvoji i přípravě tehdejší ředitel školy pan Antonín Kučera. Zasadil se o to, že 
oddíl mohl používat školní tělocvičnu. Sportovní příprava se tak stala celoroční záležitostí. 
Tento sport začal zajímat i dívky, vzniklo družstvo, které vedl pan Vykydal st. Jako nej1épe 
organizovaný oddíl na okrese získal podporu tehdejšího OV ČSTV, který měl zájem, aby byl 
okres reprezentován i ve vyšších soutěžích. Podpoře se těšil i tehdejšího vedení JZD. 
Nenadále však přišla sprcha. Rada MNV se usnesla, že oddíl nesmí užívat školní tělocvičnu. 
Sokolovna nevyhovovala jak rozměry, tak i dalšími podmínkami. Celou záležitost se za 
pomocí dalších složek podařilo vyřešit. Oddíl se znovu vrátil do školní tělocvičny.Když však 
přestalo pomáhat JZD, bylo to horší,dá se říci zlé. Po rozsáhlých úvahách byla nabídka na 
pomoc oddílu od OV ČSTV odmítnuta. Nebyla odvaha okres reprezentovat. Prioritní pomoc 
nadřízeného orgánu tak ve volejbalovém sportu získala Poštorná.  
 

Od té doby se hrál sice pěkný volejbal, ale dále se nerozvíjel.  
 

V krajské soutěži, převážně s původními hráči, hrál ještě dlouhá léta. V roce 1967 převzal 
vedení oddílu po panu Vykydalovi Jaroslav Máčal a po něm František Řačák. Zejména jeho 
zásluhou se oddíl v krajské soutěži poměrně dlouhou dobu udržel. Od roku 1963 hrálo Kobylí 
Krajský přebor II. třídy až do roku 1982, kdy sestoupil do okresního přeboru. Mezi krajská 
družstva se vrátil po získání titulu okresní přeborník v roce 1991. Vlastně přece jednu sezonu 
byli kobylští nuceni hrát okresní přebor. To když v roce 1974 byli z KP vyloučeni, protože 
neměli dorosteneckou ani žákovskou kategorii.  
 



Nedílnou součástí této hry v Kobylí jsou letní volejbalové turnaje, hrané od roku 1973 jako 
Memoriál Petra Zemánka. První písemná zmínka o nich je z roku 1958, kdy se hrálo 31.srpna. 
Výsledky se nedochovaly. V roce 1959 hrálo tento turnaj Kobylí, Čejč, Boleradice a 
Hustopeče. Kobylí prohrálo s Čejčí 1:2, a1e po výhrách 2:0 nad Bo1eradicemi a Hustopečemi 
turnaj vyhrálo.  
 

V roce 1960 se nehrála pravidelná soutěž. Za rok bylo odehráno jen 6 zápasů, hrálo se na 
velikonočním turnaji ve Velkých Němčičkách. V družstvu byli tito hráči: Nejedlík Václav, 
Svoboda Fr.,  Srnský Josef, Mikulica Jan, Zechtmeister Jar., JanoŠek Jan, Buchta Jaroslav, 
Vykydal Zdeněk, Řačák Jaroslav, B1áha František, Kučera Antonín, Křižák František, 
Matuška Ivan, Macháček Zdeněk a Pláteník z Pavlovic. 
 

Rok 1961 je charakteristický začátkem pravidelných okresních soutěží. Kobylí se v okresním 
přeboru umístilo na 5. místě z 18 ti družstev. V mistrovských soutěžích (hrálo se ve 
skupinách) sehrálo 10 utkáni, z toho 8 vítězných. Během roku na různých turnajích odehrálo 
34 utkání, z toho 21 vítězných.  
V roce 1962 bylo Kobylí v okresním přeboru druhé za Slovanem Břeclav. Hrálo se v sestavě 
Dlaha, Nejedlík, Svoboda,Vykydal Zd., Macháček, Řačák Jar., Buchta, Křižák, Šebela, 
Matuška. Na třetím místě se družstvo umístnilo v poháru Jižní Moravy. Zúčastnilo se 14 druž-
stev. Na poháru v Mikulčicích to bylo místo druhé.  
Rok 1963. Jsme okresními přeborníky. Z 10.mistrovských utkání jsme 9 x zvítězili. Jedinou 
porážku jsme utržili od PKZ Poštorná 3:2. Dvacetdevět setů vítězných a 6 prohraných. Z 
dalších 11 přátelských utkání bylo 7 vítězných.  
Za získání titulu "přeborník okresu" byly přiznány III.výkonnostní třídy těmto hráčům : 
Zdeňku Vykydalovi, Františku Bláhovi, Jaroslavu Buchtovi, Františku Svobodovi, Jaroslavu 
Srnskému, Zdeňku.Macháčkovi, Františku Štikovi, Vladimíru Šebelovi. Dále byl udělen 
pamětní odznak "Za zásluhy o I.ČSH" Zdeňku Vykydalovi a poděkování za vzornou a 
obětavou práci Vlastimilu Vykydalovi. Hráči Zdeněk Vykydal a František Štika byli pozváni 
do okresního volejbalového reprezentačního výběru. Tolik ze vzpomínek na velmi úspěšný 
rok.  
Ten další -1964 - hrálo družstvo mužů v krajském přeboru II. třídy. Z 20 mistrovských utkání 
bylo 10 vítězných a umístnění na 5. místě. Z družstev okresu, jak Břeclav, tak Mikulov 
skončili za Kobylím. Tohoročního turnaje se zúčastnilo 5 družstev.  
 

V dalším roce, který byl druhým rokem v KP II. tř. skončilo Kobylí opět 5., ale z 12.družstev. 
Z 22 utkání bylo 13 úspěšných a skóre: 47:36. V sestavě se objevují i oba Vykydalové spolu s 
Srnským, Štikou, Jar. Řačákem, Kaňou, Blahou a Macháčkem. Oddíl má i dobrá družstva 
dorostenců a dorostenek. Daří se i v pohárových turnajích. Získává I.místo v poháru SČSP 
okresu, bylo druhé na silně obsazeném turnaji v Dubňanech i druhé místo v poháru Jižní 
Moravy.  
 

V roce 1966 se hrálo opět ve stejné sestavě. Z 12 družstev se vybojovalo 4.místo. Hraje i 
družstvo dorostenců. Z jeho kolektivu zaslouží pozornost František Řačák, který se o něj 
organizačně velmi dobře staral a Jiří Kučera o něhož jako dorostence měli zájem i muži. 
Dalšími hráči dorosteneckého kolektivu byli Antonín Kaňa, Miroslav Sicha, Zdeněk Kubík, 
Miroslav Matějka, Jaroslav Duša, Oldřích Jangl, Miroslav Mikulica. 
 

V roce 1967 uhrálo Kobylí 3.místo. Za povšimnutí stojí, že je to již třetí rok jen o jedno místo 
horší jak Poštorná a jednu příčku lepší jako Mikulov. Zdá se, že je to z okresních družstev 
nerozlučná trojice.  
 
O roce 1968 nevíme nic.  
 

V roce 1969 to bylo poznovu 3.místo v KP II.třídy.V 16.utkáních zakusilo družstvo jen 4 x 
porážku.  



 

Rok 1970 - z 11 účastníků opět 3.místo. Stačilo k tomu 15 vítězných.zápasů. Ale také hodně 
dřiny a volného času. Jezdilo se daleko. 
 
Další rok - 1971 bylo umístnění o příčku nižší, ale ze 12.družstev. Opět 15 mistrovských 
utkání.  
 

Horší to bylo v dalším ročníku. Ze 16 účastníků 7.místo, 18 vítězství a 12 porážek.  
 

Z bezprostředně dalších let víme, že v již vzpomínaném roce 1974, Kobylí administrativním 
zásahem z KP sestoupilo. Hned další rok si vítězstvím v okresním přeboru vybojovalo do 
krajské soutěže návrat.  
 

V roce 1977 se umístnilo družstvo mužů na 5.místě se l3 vítěznými utkáními. 
 

Na třetí místo dalšího ročníku bylo zapotřebí sehrát 32 zápasů. Vítězných jich bylo 20. Začaly 
i ženy. V okresním přeboru byly 2. z 4.družstev.  
 

V roce 1979 se muži umístnili na 5.místě. O zhoršeném výkonu hovoří poměr vítězných a 
prohraných zápasů. Byl 10:12.  
 

Horší to však bylo v roce následujícím - 1980. 8 vítězství a 14 porážek odsunulo kolektiv na 
poslední místo. Vzhledem k tomu, že nebyl z nižších soutěží zájem o postup v KP II. třídy se 
nesestoupilo. Dorostenci získali 2.příčku v OP.  
 

Trochu lepší byl ročník následující. Z 12.účastníků jsme skončili 8. K tomu bylo zapotřebí 10 
vítězství. Porážek však bylo více, dvanáct.  
 

Zdá se, že následující roky jsou výkonnostně horší.Starší hráči odchází, mladší nedorostli, 
Mají také jiné zájmy. Volejbalová řehole je tvrdá. To krásné v ní se poznává pozvolna. V roce 
1982 má oddíl 30 členů, z toho 21 aktivních hráčů v družstvech mužů a dorostenců. 
 

Rok 1983 je však významný tím, že byly vybudovány první dva volejbalové kurty ve zdejším 
volejbalovo-tenisovém areálu.  
 

Další roky byl bojem v okresním přeboru. Nedařilo se tak, aby se mohl hrát bez obav krajský 
přebor. Až v  roce 1991 se muži stávají okresními přeborníky.  
 

Soutěžní ročník 1991-92 tedy zastihl kobylské muže opět, nyní již, v Oblastním přeboru II. 
třídy. Hrají ve skupině se Bzencem, Slovanem Břeclav, Starým Městem, Hodonínem, 
Bojkovicemi, Hulínem, Hustopečemi, Všetutami a Mor.Sl.Brno. Nedařilo se tak, jak se 
očekávalo. Družstvo doslova vydřelo 8.místo a záchranu soutěže. Z 36 utkání bylo 13 
vítězných a 23 porážek.  
 

Při zpracování těchto několika řádků z materiálů pana Vykydala a dalších pamětníků je patrná 
velká soudržnost volejbalových kolektivů všech generací. Tu nynější nevyjímaje. To svědčí o 
dobrých výchozích pozicích pro další roky. 
 

Na kobylském volejbalu, lidem okolo pro tuto hru zapálených je nutno cenit si i velkou 
odpovědnost pro funkcionářskou práci. Ač od okresního města, více jako ostatní, vzdálení, 
podílejí se vždy na formování okresních volejbalových orgánů. Z poslední doby stačí 
vzpomenout ing.Řačáka, ing.Kaňu - oba byli předsedy okresního volejbalového svazu, dříve 
Jardu Máčala, nvní ing. Bukovského. Není jistě bez příčiny, že Franta Řačák nyní pracuje ve 
výkonném výboru Českého volejbalového svazu. Opravdu, na kobylské volejbalisty je 
spolehnutí.  
 

Proto každoročně, bez přestávky se setkávají generace volejbalistů na tradičních 
volejbalových turnajích. O nich píšeme na jiném místě.  
 



Pro letošní jubilejní memoriál jsme pro vás připravili a sepsali těchto několik řádek. Byli 
bychom rádi, aby jste nás doplnili, řekli nám své vzpomínky. Rádi bychom dali dohromady 
ucelenější historii této krásné hry.  
 
 
 
 
Z bulletinu k turnajům v Kobylí 1992 



 
 
 

 
Narodil se 14.března 1953 v Kobylí. Zde také prožil své mládí a 
navštěvoval základní školu.V létech 1968 -1972 studoval na 
Střední průmyslové škole dřevařské v Bystřici pod 
Hostýnem.Také 5.června 1970 složil zkoušku dospělosti-maturitu.  
,Jeho nezměrná píle a šikovnost byla v r.1971 zbrzděná 
nemocí.Nejprve potíže z oční sítnicí,potom nález na plí-

cích.Střídavá hospitalizace v nemocnici a návštěva školy umožnily dokončení studia.Ale osud 
byl příliš krutý. 5.září 1972 ve svých 19.1etech umírá.  
 
Byl velmi talentovaný volejbalista, naděje kobylského volejbalu. Spoluhráči si pamatují jeho 
razantní paži a pohyblivé zápěstí. Velmi poctivý v přípravě a ještě důslednější při samotné 
hře. Nic neodpustil sobě ani spoluhráčům. Proto již v 17.letech od sezony 1970-71 se objevuje 
na hřišti v družstvu mužů při utkáních krajského přeboru II.třídy.Bohužel jen velmi krátkou 
dobu.  
 
Právě proto si jeho krátký život připomínají volejbalisté Kobylí a jejich soupeři každoročně 
pořádaným turnajem.  
 
 

 
 
 
 

 
Narodil se 10.8.1949 v Kobylí.Zde také vychodil základní školu. 
Roky 1964-1968 prožil na Střední zemědělské technické škole v 
Mikulově. Zde také maturoval.  
 
V dalších studiích pokračoval na Vysoké škole báňské v 

Ostravě. Jako inženýr požární ochrany a bezpečnosti práce promoval v roce 1973. Až do své 
tragické smrti pracoval jako inspektor požární ochrany v Břeclavi.  
 
Sportovní dráhu začínal jako většina kluků-fotbalem. Později to byla házená a zejména 
volejbal. Pravidelné místo v kobylském volejbale získal v době svých vysokoškolských studií.  
 
Věnoval se i funkcionářské práci v okresním volejbalovém svazu. Nejprve byl předsedou 
komise rozhodčích a v roce 1990 převzal vedení okresního výkonného výboru Českého 
volejbalového svazu.  
 
Jeho všestranně plodný život ukončila tragická smrt 10.září 1991. Opustil rodinu s dvěma 
dětmi a mnoho svých volejbalových přátel. Vzpomínáme na něj při turnaji veteránů,který v 
letošním druhém ročníku nazýváme jeho jménem.  
 
 


