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Ú v o d 

 

Ing. Vladimír Spirit  

Narodil se v roce v roce 1923. Začínal ve volejbalovém družstvu pražského Sokola v Dejvicích. R. 1947 

se stal jedním ze spoluzakladatelů Mezinárodní volejbalové federace (FIVB) v Paříži. V roce 1949 byl 

generálním sekretářem Organizačního výboru prvního mistrovství světa mužů a prvního mistrovství 

Evropy žen ve volejbale a také se podílel na organizování prvního pracovního kongresu FIVB v Praze 

v září 1949. V té době vykonával vojenskou službu, působil ve vojenských tělocvičných oddílech v ATK 

Praha  a byl proto také jmenován zástupcem armády ve volejbalovém 

svazu. Působil zde jako mezinárodní tajemník ústředí odbíjené ČOS a 

zástupce ČSR v komisi pro pravidla hry při FIVB (1947–1950). V roce 

1950 byl zatčen, ale již v následujícím roce propuštěn (v 60. letech 

rehabilitován). Byl odvolán z funkce činovníka pro zahraniční styky 

ve volejbalovém svazu. Společně s manželkou se odstěhoval na jižní 

Moravu do Bučovic. Začal pracovat jako referent v První brněnské 

strojírně, kde se znovu zapojil i do volejbalu jako trenér, společně 

s manželkou hráli za Spartak IB také mistrovskou soutěž v tenisu. V 60. letech znovu působil 

v mezinárodní komisi volejbalového svazu, později se stal jeho předsedou a v mezinárodní organizaci 

FIVB působil až do 90. let. Do roku 1968 byl vedoucím tenisového družstva a zástupcem vedoucího 

volejbalového oddílu v Tatranu Bučovice. Věnoval se i překladatelské práci pro Státní nakladatelství 

technické literatury v Praze. Později působil jako člen výboru volejbalového oddílu Zbrojovky Brno 

a pracoval jako vedoucí správního úseku Technického muzea v Brně. Zemřel v roce 2002. 

 

Charakteristika fondu: 

Fond se skládá pouze z několika jednotlivin. Hlavně diplomů a čestných uznání a obsáhlých 

volejbalových pamětí (př. č. 18/2002). 



 
 
SPIRIT Vladimír / životopisný materiál  ks/ll   k. č. 

 1 Úmrtní oznámení, 15. 7. 2002, kopie b.d. 1 1 
 2 Volejbal v mém životě, kniha pamětí s výstřižky, fotografiemi a diplomy 1999 1 
 

SPIRIT Vladimír / životopisný materiál / čestná uznání, poděkování  

 3 Projev uznání mládeže národního souručenství, Praha b.d. 1  
 4 Poděkování ČOS za spolupráci při pořádání I. MS ve volejbalu mužů a I. ME  b.d. 1 
 žen, 23. 9. 1949, kopie 
 5 Poděkování ÚV ČSTV za obětavou práci při přípravě a zajíštění I. čsl.  1963 1 
 sportovních her 
 6 Čestné uznání Oblastní výbor ČVS v Brně, 3. 12. 1963, kopie; 4. 5. 1996,  1996 2 
 originál 
 7 Poděkování ÚV ČSTV za pomoc při organizaci MS ve volejbalu mužů 1966 1 
 8 Čestné uznání TJ Tatranu Bučovice, 18. 1. 1966 1966 1 
 9 Poděkování sekce odbíjené ČSTV (při pořádání V. mistrovství mužů), 20. 12.  b.d. 1 
 1966, kopie 
 10 Udělení čestného odznaku ČSTV, 18. 2. 1967, kopie b.d. 1 
 11 Uznání pro nejlepšího pracovníka podniku (1. Brněnská strojírna), 24. 4. 1967,  b.d. 1 
 kopie 
 12 MNV Bučovice, 28. 10. 1968, kopie b.d. 1 
 13 Udělení zlatého pamětního odznaku, únor 1981, kopie b.d. 1 
 14 Pamětní diplom VVS ČÚV ČSTV Praha, 1986, kopie b.d. 1 
 15 Volejbalový svaz ČSTV, 3. 9. 1988, kopie b.d. 1 
 16 Čestné uznání Českého volejbalového svazu, 12. 9. 1994, kopie b.d. 1 
 

SPIRIT Vladimír / životopisný materiál / pr ůkazy  

 17 Doklady o účasti na MS žen ve volejbalu, 1986 ČSSR, kopie b.d. 1  
 18 VIP průkaz na ME juniorů, 1998, kopie b.d. 1 
 

SPIRIT Vladimír / životopisný materiál / žádosti  

 19 Návrh ČOS na přijetí do funkce tajemníka pro styk mezinárodní a s lidově  b.d. 1  
 demokratickými státy, 2. 12. 1949, kopie 
 20 Žádost Armádní sokolské komise o převzetí funkce zástupce ASK v ústředí  b.d. 1 
 odbíjené ČOS, 3. 5. 1950 + potrvzení firmy Velbo o překladatelské práci, 18.  
 5. 1948, kopie 
 21 Poděkování Armádní sokolské komise, 27. 1. 1950, kopie b.d. 1 
 22 Źádost ředitele Parku kultury a oddechu v Brně o přijetí členství v poradním  b.d. 1 
 aktivu pro sport, funkce překladatele, 10. 1. 1967, kopie 

 

SPIRIT Vladimír / životopisný materiál / FIVB   

 23 Fédération Francaise de volley-ball (FFVB), 1947-2001, kopie b.d. 4  
 24 Vánoční přání, styky s federacemi USA a Kanady, 1988, kopie b.d. 1 


