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Nedožitých 75 let Ing. Pavla Kučery (*13. 3. 1941, †20. 11. 2011), Čestného 
člena ČVS, významného svazového funkcionáře – v letech 1993-2005 předsedy ČVS, 
člena Sportovně-organizační komise CEV a prvního místopředsedy Středoevropské 
zonální asociace MEVZA. 
 
Rodák ze Slaného se sportovními začátky v místním Sokole a volejbalovými na ZŠ 
v Roudnici n. Labem. V rámci studia SPŠ jaderné techniky v Praze hrál MP za 
dorostence Startu Praha. Po vysoké škole (ČVUT FEL s postgraduální nástavbou na 
Strojní fakultě) a po náhradní vojenské službě v Nepomuku zakotvil v Ústí n. Labem a 
hrál KP za TJ Český lev Neštěmice. Po dalším a již posledním stěhování do 
Chomutova hrál za místní Slavoj. Po nuceném ukončení hráčských aktivit (po úrazu 
kolena) se stal rozhodčím a funkcionářem. Jako rozhodčí získal kvalifikaci I. třídy a řídil 
ligová utkání mládeže a dospělých. Z výchozí pozice oddílového funkcionáře Slavoje 
Chomutov se postupně propracoval přes funkce v Severočeském KVS (člen STK, 

předseda KM) až do funkcí českých a federálních svazových orgánů (člen a předseda KM a současně člen 
předsednictva a místopředseda Českého svazu, člen STK a místopředseda ČSVF). Po rozpadu republiky v roce 1992 a 
rozdělení volejbalové federace v roce 1993 byl zvolen prvním předsedou ČVS a tuto funkci vykonával tři funkční období, 
tj. do roku 2005. V roce 1993 začal pracovat ve Sportovně-organizační komisi CEV s podílem na tvorbě soutěžních 
předpisů a organizaci turnajů ME a Evropské ligy. Byl členem kontrolních jury CEV, technickým delegátem a 
supervizorem utkání EL a klubových pohárů. V letech 2001-205 byl také členem Českého olympijského výboru a do roku 
2010 místopředsedou ČVS a MEVZA. Zemřel po zrádné těžké nemoci ve věku 70 let. Také jeho podrobné volejbalové 
CV nabízíme prostřednictvím profilu z roku 2011 a doplňujeme několika fotografiemi. 

 
Nejstarší vložený snímek pochází z roku 1975 a na něm Ing. Pavel Kučera 
(napravo) ve funkci předsedy Komise mládeže Severočeského KVS dekoruje 
vítěze Českého poháru žáků.  
 
V roce 1995 startoval 
poprvé a naposledy 
v míčovém sedmiboji, 
pořádaném Asociací 
malých sportů v 
Nymburku. Nalevo jeden 
z pořadatelů soutěže L. 
Vašina, napravo Pavlův 

losem určený partner ze sponzorského lihovaru Krásné Březno. 
 
 
 
Ing. Pavel Kučera s trofejí, kterou ve funkci předsedy ČVS převzal od FIVB v Lausanne 
v roce 1996. Cena byla udělena u příležitosti oslav 100 let volejbalu za zásluhy našeho 
volejbalu. .  
 
 
 
 
V rámci 26. kongresu FIVB v roce 1998 
se v Tokiu sešli a s prezidentem FIVB 
Rubenem Acostou nechali zvěčnit Míla 
Ejem (v té době člen Technické komise 
FIVB) a Pavel Kučera jako delegát za 
ČVS. 
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V rámci ME 2001 mužů v Ostravě proběhl také 22. kongres CEV. Účastníky 
zasedání vítá předseda ČVS Ing. Kučera, za předsednickým stolem sedí zleva 
pánové A. Mayer (nastupující předseda CEV), R. Andersen (odstupující 
předseda CEV), R. Acosta (prezident FIVB) a další čelní funkcionáři. 
 
 
 
 
 
 
 
 

V rámci pražského kongresu MOV v roce 2003 se uskutečnilo setkání 
prezidenta MOV se zástupci obce a Sokola Dřevěnice u příležitosti 50 let 
existence světoznámého masového turnaje, hraného v tomto roce pod záštitou 
MOV a tedy s vyvěšenou olympijskou vlajkou. Zleva stojí Luboš Kraus a 
Václav Nidrle (zástupci Dřevěnice), Jacques Rogge (prezident MOV) a za ČVS 
Dr. Jan Hronek a P. K.  

 
 
 
Na snímku z roku 2007 Ing. Kučera se členy Komise společenského významu 
ČVS, jejíž práce byl v letech 2006-2010 garantem. Zleva stojí Ing. Bártová, 
Krůta, Paleček, Šlechta, prof. Pavelka, Charvát, Mgr. Flíček, Ing. Kučera, 
Kobliha a Vyhlídal, za stolem zleva Vyoral (předseda komise), Šneberger a 
Kryspín.  
 
 
 
 

 


