
  

95 let MUDr. Jiřího Krotila 
 
(*22. 3. 1923) 
 

momentálně nejstarší osobnosti našeho volejbalu - dlouholetého trenéra a funkcionáře 
všech stupňů svazové hierarchie (mj. předsedy Revizní komise ČVS), držitele titulů 
Vzorný a Zasloužilý trenér, Čestného člena ČVS a osobnosti Galerie funkcionářů Síně 
slávy českého volejbalu. 

Pražský rodák se sportovními začátky v pankráckém SSK Život, kde začínal jako dorostenec, 
později člen B-týmu mužů v jedné z českých divizí (2. lize) a na turnajích si zahrál s oporami 
prvního týmu, jakými byli bratři Karel a Josef Brožovi nebo Jaromír Paldus - mistři republiky 

1947. Jeho poválečné životní peripetie by vystačily na román a není jednoduché je ve stručnosti popsat. Po maturitě 
v roce 1942 na reálném gymnáziu v Michli byl nucen s dalším plánovaným studiem počkat na konec války a stal se 
jedním z 3 tisíc adeptů, odsouzených k čekání po uzavření vysokých škol nacisty v roce 1939. Hned po válce zahájil 
studium Lékařské fakulty UK s možností získat doktorát ve zkrácené době, tj. již po 4 letech. Studium zvládl bez obtíží, 
v červnu 1949 mělo být završeno promocí, v květnu byl ale zatčen Státní bezpečností a následně odsouzen k 4 letům 
vězení. Po politickém puči v únoru 1948 byl do party vysokoškoláků na fakultě nasazen provokatér, který jejich negativní 
postoje k novému státnímu zřízení donášel StB. V jednom z hromadných politických procesů té doby byla i tato skupina 
študáků odsouzena za rozvracení lidově-demokratického zřízení, zbytek roku 1949 a další 3 roky strávil Jiří 
v jáchymovských uranových dolech. Po propuštění v roce 1953 byl i nadále sledován bezpečností a politicky 
perzekuován, přestože se (aby byl méně na očích) přestěhoval z Prahy do Karlových Varů a později Sokolova, kde žije 
dodnes. Prošel řadou pracovišť v karlovarském KÚNZ (byl zřízencem na chirurgické ambulanci, na sádrovně, na 
porodním oddělení a naposledy laborantem na centrálním RTG) a po opakovaném odmítání spolupráce s StB byl 
donucen práci ve zdravotnictví opustit. Již ženatý a s rodinou se přestěhoval do Sokolova a do důchodového věku se 
živil převážně dělnickými profesemi na uhelné šachtě „Marie“ a naposledy ve velkolomu „Jiří“ ve Vřesové. Po „sametové 
revoluci“ v roce 1989 se dočkal rehabilitace a v roce 1990 byl na Karlově univerzitě po 40 letech promován se ziskem 
titulu MUDr. – bohužel již pouze symbolického. 

Po přesídlení do Karlových Varů v roce 1953 se vrátil k volejbalu a stal se hráčem místního Slovanu. Zásluhu na tom 
měl MUDr. Josef Klíma (1911-2007), jedna z prvorepublikových a protektorátních legend našeho basketbalu a volejbalu, 
v té době primář ortopedické kliniky KÚNZ a ještě hrající trenér volejbalistů Slovanu. Družstvu Jiří pomohl k postupu do 
2. ligy, kterou hrál do roku 1958 a po přestěhování do Sokolova ještě za Baník a Jiskru, v závěru jako hrající trenér. 
V roce 1958 zahájil až do roku 2012 trvající aktivity rozhodčího a funkcionáře na úrovni klubové (jako sekretář VSK 
Baník Sokolov), na okrese (jako předseda OVS Sokolov), v kraji (místopředseda Západočeského a následně 
Plzeňského KVS) a v ČVS (předseda Revizní komise). Ke stěžejním aktivitám však patřila trenérská práce v Baníku a 
Jiskře Sokolov, pro kterou byl vyzbrojen kvalifikací trenéra I. třídy, získanou dálkovým studiem FTVS při UK Bratislava, a 
trénování věnoval více jak 40 let svého života. Začínal v letech 1963-68 u družstva žen Baníku Sokolov, které dovedl 
z okresního přeboru do 2. ligy. V letech 1969-2007 se věnoval mládežnickým dívčím celkům s řadou celostátních 
úspěchů: se žákyněmi získal několik prvenství v Poháru F. Chaloupeckého (předchůdce ČP žactva), s ml. dorostenkami 
(kadetkami) vybojoval Čs. pohár v roce 1984 a titul Přeborníka ČSSR v roce 1986. Za poslední úspěšný rok považuje 
rok 2006, ve kterém vyhrál s kadetkami Baníku Sokolov DL a prošel vítězně kvalifikací o EXL. Družstvo předal Jiřímu 
Pospíšilovi a v roce 2007 se s trénováním rozloučil u družstva juniorek Baníku se startem v DL. Za trenérské aktivity 
obdržel postupně tituly Vzorný trenér a Zasloužilý trenér, za dlouholeté funkcionářské působení a zásluhy o rozvoj 
českého volejbalu titul Čestný člen ČVS s uvedením do Síně slávy českého volejbalu. V roce 2002 zvítězil ve 2. ročníku 
ankety „Nejlepší sportovec a sportovní osobnost Karlovarského kraje“ a v roce 2006 byl vyhlášen osobností města 
Sokolov.  


