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1 ÚVOD 
Házená – původní česká míčová hra oslavila v Přešticích již 85 let svého trvání. 

V oddíle se vystřídalo několik generací obyvatel z Přeštic a blízkého okolí, v mnoha 

případech celé rodiny. 

Tento oblíbený sport zde má mnohaletou tradici s řadou úspěchů, které překročily 

hranice města, okresu, a v dobách největší slávy, i kraje, o čemž svědčí zprávy v denících, 

rozhlase i televizi. Mezi největší úspěchy patří především několik ligových titulů mužů 

v sedmdesátých letech. Byly však i horší časy, kdy se ani nedařilo sestavit družstva pro 

nedostatek hráčů nebo nedostatek financí. Jen díky obětavým lidem se je podařilo 

překlenout a dobré jméno házené v Přešticích zachovat do dalších let.  

V teoretické části diplomové práce jsem stručně popsala historii házené, abych mohla  

v praktické části navázat s historií oddílu národní házené v Přešticích a nejbližším okolí.  

Historie házené v Přešticích by měla poskytnout ucelený obraz vývoje národní házené 

v Přešticích a blízkém okolí. Zajímala jsem se také o původní oddíly z dob, kdy házená  

na Přešticku zaznamenala velký rozmach. Bohužel se mi nepodařilo o některých místech 

získat potřebné informace, protože se nedochovaly žádné prameny a nežijí ani pamětníci. 

Stěžejní metodou při získávání informací pro mě byla metoda řízeného rozhovoru. Všichni 

házenkáři mi ochotně poskytli cenné informace, dostupné materiály i užitečné rady, 

s vděkem, že se o jejich milovaný sport někdo opět zajímal. Díky nim jsem pochopila,  

že v tomto oddíle nejde jen o sport, ale i o přátelství a úctu k tomu, co těžce vybudovali 

zakládající členové tehdejší Dělnické tělovýchovné jednoty.   

Touto prací bych chtěla podpořit sport s hlubokými kořeny v Přešticích. Sport, kterému 

se nedostává mediální podpory, jakou by si zasloužil. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE  
Cíl: Popsat vznik a historii házenkářského klubu v Přešticích, uspořádat získané informace 

do časových úseků a vyzdvihnout události, které byly důležité pro rozvoj sportu v našem 

městě.   

 

Úkoly: 

• Obecně seznámit s historií národní házené 

• Vyhledat prameny 

• Vést rozhovory s funkcionáři 

• Vést rozhovory s bývalými hráči a trenéry 

• Zpracovat získané informace 

• Provést analýzu a chronologickou i obsahovou strukturalizaci získaných informací 

• Vypracovat první verze diplomové práce, její korektura a předložení k obhajobě 

 

3 CHARAKTER PRÁCE 
Diplomová práce je zaměřena na historický vývoj národní házené ve sledované oblasti. 

 

4 SLEDOVANÁ OBLAST 
Házenkářský klub TJ Přeštice, házenkářské oddíly v Plzeňském kraji. 

 

5 METODIKA – ORGANIZACE SB ĚRU DAT 
1. Studium literárních pramenů v knihovně v Přešticích, v Příchovicích, ve Studijní  

a vědecké knihovně v Plzni. 

2. Vyhledávání informací v klubových kronikách a dalších tištěných zdrojích. 

3. Získání informací pomocí řízeného rozhovoru s pamětníky, funkcionáři, trenéry  

a hráči. 

4. Internetové zdroje k získání obrazového materiálu. 

Získané informace a data jsem třídila a následně chronologicky uspořádala do zvolených 

časových úseků. 
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6 TEORETICKÁ ČÁST 

6.1 VZNIK A VÝVOJ NÁRODNÍ HÁZENÉ 
 

Prapůvod házené můžeme nalézt již v dobách starého Řecka, kdy míčové hry 

sloužily dospělým jako forma zábavy a dětem jako příprava na dospělost. 1 V Evropě  

se házená jako kolektivní hra začala utvářet na konci 19. a počátku 20. století současně 

s kopanou. Tehdejší kopaná byla některými lidmi pokládána za krajně nevhodnou surovou 

hru, zejména pro dívky, ale i ty se chtěly zapojit do sportovního klání. Mezi studenty  

se sportovní kolektivní hry těšily stále větší oblibě.  Mládež tehdy preferovala hlavně ty, 

při kterých se dávaly branky. Naopak jejich profesoři nebyli z jejich sportování nadšení. 

Všeobecně se totiž uchytil názor, že sport odvádí mládež od studijních povinností.  

Změnu názoru na rozvoj sportu přináší výnos rakouského ministerstva školství  

z roku 1890, ve kterém bylo školám nařízeno věnovat se ve výuce také tělesné výchově. 

V té době se největší oblibě těšila kopaná, ale profesoři tělesné výchovy se snažili rozvíjet  

i další hry. Především takové, které byly zaměřeny na manipulaci míče rukou. Není tedy 

divu, že u zrodu národní házené stáli učitelé tělocviku, kteří přejímali, upravovali  

a vymýšleli pravidla zcela nových her.  

6.1.1 K + K + K 
 

Václav Karas 

Václav Karas, učitel tělocviku smíchovské reálky, ji nazval „Vrhaná s přenášením“ 

a popsal ji v červnu 1905 v tehdejším brněnském odborném časopise „Výchova tělesná“. 

Hřiště bylo tehdy rozděleno křížem na čtyři čtvrtiny a hráči, kterých bylo devět, nesměli  

ze svých čtvrtin vycházet. Každé družstvo mělo dvě trojice útočníků, dva pomezní obránce  

a brankáře. Střílelo se do zmenšených branek na kopanou. Stejně jako se rozvíjely ostatní 

sporty, tak i vrhaná s přenášením doznala určitých změn. 

Josef Klenka 

Druhým, kdo zasáhl do vývoje naší hry, byl Josef Klenka. Středoškolský profesor 

v Praze, náčelník České obce sokolské, později inspektor tělocviku na středních školách  

                                                           
1
 Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1zen%C3%A1 [cit. 5. listopadu 2014 ] 
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a hlavně neúnavný propagátor her mládeže doplnil Karasův návrh a hru nazval „ cílová“ 

(terčová). Místo fotbalových branek zavedl terče: tj. dřevěné kruhy o průměru 1 m, 

upevněné na tyči 1,5 m od země. Terče byly polepeny pomalovaným papírem jako 

šachovnice. Po každém gólu, tj. protržení, se kruh znovu polepoval, později se kruhy 

vyměňovaly. Hřiště bylo 25 m široké a 60 m dlouhé. Družstva byla šestičlenná a hra trvala 

dvakrát 10 – 20 minut. S míčem se nesměly udělat více než dva kroky a nesměl se držet 

déle než dvě vteřiny. Hráči si mohli přihrávat, nadhazovat míč do výše a míč "honit 

rukama", což byl výraz pro dnešní dribling. Klenka hrál hru i před obecenstvem  

na V. všesokolském sletu v Praze v roce 1907. Tehdy v ní soutěžila kombinovaná družstva 

mužů a žen a rozhodčím byl Antonín Krištof, další propagátor budoucí národní házené. 

Antonín Krištof 

Konečnou úpravu pravidel házené provedl třetí učitel tělocviku, domažlický rodák 

Antonín Krištof. Byl prvním organizátorem tělovýchovy na České vysoké škole technické 

v Praze. Novou hru nazval nejprve jako Klenka „cílová“, ale později se vrátil k brankám  

a dal ji název „házená“. Hřiště na házenou mělo obdélníkový tvar o rozměrech 25 x 45 m, 

které bylo rozděleno na třetiny. Klenkovy terče nahradily branky 2 m široké a 2,55 m 

vysoké. Brankoviště bylo obdélníkové o rozměrech 4 x 6 m a cizí hráč do něj nesměl 

vstoupit. Družstva byla sedmičlenná, jinak se mohl počet měnit podle velikostí hřiště. 

Dokonce hrávali ve smíšených devítičlenných družstvech čtyři muži, zbytek ženy,  

tři útočníci, záložník a brankář, ostatní jako náhradníci. Útočníci se mohli pohybovat jen  

v poli středním a nepřátelském, náhradníci jen v poli středním a vlastním, záložník  

a brankář jen v poli vlastním a oni jediní mohli hrát v brankovišti. S míčem se nesmělo 

udělat více než tři kroky, byla zakázána hra pěstí. 

Úpravou pravidel dal Krištof házené charakter sportovní hry. Podle těchto pravidel 

byla poprvé házená hrána před veřejností v roce 1907 žáky ze „ Strakovy akademie“, kde 

A. Krištof učil. V témže roce založil A. Krištof dívčí „ Kroužek házené Praha“. V roce 

1909 byla jeho zásluhou vydána tiskem prvá pravidla.  

Házená se šířila i na jiných místech v Čechách a na Moravě. Vznikají kroužky 

v sokolských jednotách a na středních školách. Rozvoj organizovaných kolektivů vedl  

A. Krištofa k vytvoření ústředí házené, a tak vznikla „ Svazová komise kroužků házené“.  
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6.2 Válečné období - 1. světová válka 
Vlivem 1. sv. války dochází k útlumu veškeré sportovní činnosti a na nějaký čas  

se přestala hrát i házená. Po jejím konci se házená opět objevila na sportovní scéně  

a to nejen u nás, ale i v zahraničí, kam házenou přivedli zejména vysokoškoláci, studující 

v Praze. Velikou zásluhou na znovuzrození házené měl především Jaroslav Trantina, který 

se zapsal hluboko do dějin národní házené. I on upravoval pravidla házené, aby hra byla 

zajímavější. V roce 1920 se stal prvním a dlouholetým předsedou Českého svazu házené  

a ženských sportů. Vzniklé první ústředí soustřeďovalo jak házenkářské kluby, tak i ostatní 

sportovní kolektivy, věnující se i jiným sportovním odvětvím.  

Nových klubů rychle přibývalo. V roce 1919 jich jen v Praze bylo skoro dvacet. 

Házená se však hrála i mimo hlavní město. Hrálo se napříč celou republikou –  

v Pardubicích, Hlinsku, Přelouči, Novém Bydžově, Chrudimi, Chocni, Hradci Králové, 

Jičíně, Kladně, Českých Budějovicích, Brně, Olomouci, Přerově, Ostravě, Prostějově, 

Kroměříži, Plzni a v dalších místech.  

Činnost jednotlivých klubů byla roztříštěna, neboť házená se hrála jak  

ve sportovních klubech, tak i v sokolských jednotách, dělnických tělocvičných jednotách 

(DTJ)2 a Orlu. Zatímco ve sportovních klubech nejdříve převládala ženská družstva 

(koncem roku 1919 bylo registrováno 47 odborů ženské házené), v tělocvičných jednotách 

se házené věnovali především dorostenci a muži. Značná nejednotnost byla vidět i ve hře. 

V sokolských jednotách se uplatňovala devítičlenná družstva, zatímco v tělovýchovných 

jednotách se házená hrála v sedmičkách, v přátelských utkáních se připouštělo i devět 

hráčů nebo dokonce družstva smíšená – pět mužů a čtyři ženy.  

6.3 Mezinárodní házená 
Házená se začala znovu hrát i v zahraničí, především v Jugoslávii. Československý 

svaz házené a ženských sportů pořádal pravidelně svá mistrovství a v roce 1921 společně 

se sportovními organizacemi dalších šesti zemí (Francie, Amerika, Anglie, Itálie, 

Švýcarsko a Švédsko) založil v Paříži „Mezinárodní federaci ženských sportů - FSFI“. 

Tato mezinárodní sportovní federace organizovala sportovní činnost žen a přijala 

                                                           
2
DTJ – začaly vznikat v roce 1897 jako reakce na třídní rozdíly a politické rozpory mezi Sokolem, tedy Českou 

obcí sokolskou, a sociálními demokraty. Činnost byla podobná jako v Sokole, jen místo všesokolských sletů 
byly pořádány olympiády. 
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československou házenou i s pravidly jako mezinárodní kolektivní hru. Byl  

to pozoruhodný úspěch naší původní československé míčové hry. 

V roce 1922 házenou předvedly československé ženy na tělovýchovných 

slavnostech v Monte Carlu. (viz obrázek č. 1). Družstvo SK Židenice hrálo v Jugoslávii  

a ve Vídni. V následujícím roce v Praze v prvním mezistátním utkání žen porazilo 

Československo Francii 9:2, v roce 1924 porazilo v Bělehradě Československo Jugoslávii 

8:3, v Paříži pak Francii 15:2. V září 1924 se v Praze hrálo odvetné utkání s Jugoslávií, 

kterému přihlížel ministr zahraničních věcí dr. Edvard Beneš.  Československé hráčky 

zvítězily 5 : 3 a získaly čestný pohár T. G. Masaryka. Uskutečnila se i další mezinárodní 

utkání, např. s Polskem, Rumunskem, Belgií a Švédskem. Na II. ženských světových hrách 

v roce 1926 ve švédském Göteborgu byla sehrána dvě mezistátní utkání, v nichž 

Československo zvítězilo nad Švédskem 5:0 a Francii porazilo 6:0.  

6.4 Meziválečná léta 
Přes všechny dosažené úspěchy se stal rok 1926 v házené rokem krize. Docházelo 

k rozporům, především mezi Svazem a Československou atletickou amatérskou unií, která 

chtěla do svého ústředí zapojit i lehkou atletiku. Svaz dokonce zakazoval styky klubů 

s družstvy Sokola nebo DTJ. Se zvýšeným zájmem o atletiku řady házenkářek řídly. 

Naopak rostl zájem o mužskou házenou. Ve své činnosti se organizace Sokol, DTJ, FDTJ  

a Orel3 věnovaly i dorostu.  

V roce 1929 oslavil Svaz házené na své výroční schůzi deset let svého trvání  

a překonal přechodnou krizi. Počet klubů stoupl na 94 a v činnosti bylo šest žup (Praha, 

ZČ, VČ, ZM, Hanácká, Moravsko-slezská). Registrováno bylo jen 761 hráčů. 

V roce 1930 se v Praze konaly III. ženské světové hry, při nichž bylo také 

uspořádáno I. mistrovství světa v házené žen, ve které se prvními mistryněmi světa staly 

hráčky ČSR. Kromě házené se zde hrál i handbal (házená podle německých pravidel). 

V roce 1934 podlehlo družstvo ČSR Jugoslávii na IV. ženských světových hrách 

v Londýně a ztratilo Titul mistryň světa. Poslední mezistátní utkání v naší původní hře 

mělo hořkou příchuť porážky.  

                                                           
3
 Orel – organizace, v níž své členy vychovávaly k mravním hodnotám ve smyslu křesťanského životního 

názoru a k čistému vlastenectví, upřednostňoval zdravotní význam tělesné výchovy před sportovními 
aktivitami. 
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Důležitým krokem v rozvoji házené v Československu byla dohoda Svazu házené 

s Československou obcí sokolskou. Tuto dohodu si vynutil stále stoupající počet 

sokolských mužstev. V roce 1935 ubylo sportovních klubů hrajících házenou a většinu žup 

svazu tvořila především sokolská družstva a kolektivy DTJ. Právě ty měly v tuto chvíli 

nejvíce zásluh, že „naše“ házená nezanikla.  

V roce 1936 došlo ke změně pravidel, z nichž nejpodstatnější byla změna 

brankoviště podle jugoslávského vzoru na půlkruhové o poloměru 6 m a hra se stala 

zajímavější. Také se zlepšila činnost Svazu házené a přechodný úbytek družstev byl opět 

vyrovnán zvýšenou pozorností družstvům mládeže. Rok 1937 se stal zásadní pro rozdělení 

hřiště. Hřiště v délce 48 m bylo rozděleno na tři části – dvě pole obranná po 18 m a pole 

střední dvanáctimetrové. Doba držení míče byla zkrácena ze tří sekund na dvě. Rozsah 

pohybu obránce i brankáře byl rozšířen na střední pole a byl zaveden trestný hod.4 První 

zápas podle nových pravidel, která přijaly Svaz házené, ČOS i Svaz DTJ, se odehrál 31. 

března v Praze.  V roce 1938 svaz přestal definitivně organizovat atletiku žen a koncem 

roku byl přijat název „Československý svaz házené“. 

6.5 Válečné období - 2. světová válka 
V roce 1939 po obsazení naší vlasti nacistickými okupanty a odtržení Slovenska 

změnila vrcholná házenkářská organizace svůj název na Český svaz házené.  

Za protektorátu došlo k mohutnému rozmachu házené, protože házenkářské kluby a odbory 

sdružovaly poctivě smýšlející československé občany, kteří se nemohli smířit s okupací. 

Po rozpuštění Sokola vznikaly nové kluby, do nichž se zapojovali bývalí sokolští členové. 

V roce 1944 byla vytvořena národní liga házené (viz obrázek č. 2) za účasti 6 družstev 

mužů z Čech a stejného počtu družstev z Moravy. Ženy hrály ligu ve dvou skupinách  

a muži měli ještě 4 skupiny divize. Zájem o házenou byl velký. Ve svazu bylo registrováno 

22 156 hráčů a hráček ze 13 žup a 3 800 členů z odborů DTJ. 

6.6 Poválečná léta 
Po osvobození naší vlasti v roce 1945 se začal veškerý sportovní život vracet  

na scénu. Československý svaz pokračoval ve své činnosti, avšak snahy o obnovení 

mezinárodní spolupráce byly neúspěšné. O házenou u nás byl značný zájem, ale síly byly 

opět roztříštěné. Od roku 1946 se opět hrály vrcholné svazové soutěže.   

                                                           
4
  NOVÁK, M. 100 let národní házené. Praha: Olympia Praha, 2005, s. 40 
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Od roku 1948, kdy byla sjednocena celá tělesná výchova a sport v Československé 

obci sokolské, došlo ke sjednocení sil házené. Zároveň bylo ustanoveno společné ústředí 

házené a handbalu. V této době se řada házenkářských oddílů začala orientovat na handbal, 

který lákal zejména hrou na mezinárodní scéně. V průběhu dalších let však spory mezi 

házenou a handbalem neustávaly. (viz příloha č. 16). 

6.7 Česká házená 
Historickou událostí bylo 21. června 1949 schválení osnovy zákona o státní péči  

o tělesnou výchovu a sport a současně založení Státního výboru pro tělesnou výchovu  

a sport. V dalších letech se kladl důraz na práci s mládeží. K propagaci se pořádaly 

Sportovní hry dětí a mládeže.  Např. na Plzeňsku se v roce 1950 zařadilo 24 

mládežnických družstev do těchto her. Oddíly pořádaly soutěže i turnaje nejen pro muže  

a ženy, ale i pro dorost a žactvo.  

Od roku 1953 se naše hra začala nazývat „Česká házená“, zatímco dosavadní 

handbal byl nazván jen házená. Toto usnesení se projevilo rozdělením obou sekcí Státního 

výboru pro tělesnou výchovu a sport. I přes rozdělení česká házená nestagnovala,  

ba naopak počet hráčů rostl. Značné zásluhy na zachování národní házené má pan 

František Honzárek. Tělocvikář a cvičitel v DTJ Košťany na Teplicku se věnoval 

především dorostencům a žákům. Podařilo se mu pro ně uspořádat přebory 

Československa v kategorii žactva. V roce 1954 pak dosáhla sekce české házené absolutně 

největšího rozmachu, kdy ve 447 oddílech bylo registrováno 26125 hráčů a hráček. 5 

Česká házená neustrnula ani v následujících letech. Ústřední sekce systematicky 

pracovaly na výchově mládeže, školení trenérů a rozhodčích. Úkolem svazu byla snaha  

o větší propagaci české házené, a tak se v roce 1956 poprvé hrálo Mistrovství České 

republiky žáků a žákyň. Roky plynuly a česká házená oslavila jubilea 50, 55 a 60 let trvání. 

Oslavy se vždy nesly v duchu slavnostních schůzí, besed, výstav, zápasů a turnajů. V roce 

1966 v rámci reorganizace došlo ke zrušení krajských sekcí a bylo ustanoveno devět 

oblastí (Praha, Most, Liberec, Plzeň, Hradec Králové, Jihlava, Brno, Ostrava, Přerov). 

                                                           
5
 NOVÁK, M. 100 let národní házené. Praha: Olympia Praha, 2005, s. 48 
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Velké pozornosti se těšila výběrová utkání Čechy – Morava a zápasy starých gard. 

A nejen v čase oslav, ale i v dalších letech přibývaly počty turnajů pro všechny věkové 

kategorie.  

Od prvního soustředění juniorů a juniorek v Červeném Kostelci v roce 1967, 

vznikla tradice těchto soustředění, kdy účastníci přenášejí zkušenosti získané z této akce  

do svého oddílu. Sportovní setkání se konají v různých koutech republiky, s perfektním 

zázemím pro rozvoj nových talentů. 

 I přesto, že do lidských životů i sportovního dění zasáhla v roce 1968 srpnová 

politická událost, všechny soutěže se 8. září rozjely naplno. Právě sport dával všem 

zapomenout a navracel národní hrdost. O rok později se konaly oslavy 65 let české házené. 

Ty vyvrcholily 19. a 20. 9. 1970 v Praze. V sobotu po slavnostním zasedání se konal 

přátelský večer házenkářů v domě kultury kovoprůmyslu na Smíchově. V neděli byla 

odehrána družstvy žen a mužů výběrová utkání Čechy – Morava. Předzápas odehrála 

nejlepší žákovská družstva Sokol Tymákov a Dynamo Jihlava.  

6.7.1 Tradice výběrových utkání Čechy - Morava 
Vrcholnými zápasy v házené byla utkání Čechy - Morava. Tato utkání byla 

původně vynucena okolnostmi, neboť jimi vrcholily vyhledávací tréninky před vysláním 

reprezentačních družstev do ciziny. Dnes jsou většinou hrána jako vrcholný zápas na konci 

sezóny. S touto tradicí začaly ženy, které své první utkání Čechy - Morava s výsledkem  

5 : 1 odehrály již 30. 6. 1922 v Prostějově. Následně se tato utkání hrála vždy v čtyřletých 

cyklech, takže další se uskutečnilo v roce 1926, 1930, 1934. Toto poslední utkání vyhrály 

Čechy 5 : 2. Zajímavostí je šesté utkání v roce 1941 za přítomnosti více než deseti tisíc 

diváků. V následujících letech se tato utkání hrála již každý rok. Za války to byl i jeden  

ze znaků sounáležitosti Čech a Moravy. K desátému výběrovému utkání došlo  

už v osvobozené Praze dne 22. 7. 1945 na stadionu AC Sparta Praha na Letné. Utkání bylo 

odehráno jako první střetnutí dvojzápasu, jehož druhým dílem bylo mezizemské utkání 

mužů. Tuto sportovní událost sledovalo 5000 diváků. 

I Přeštice měly tu čest pořádat mezizemské utkání žen v roce 1995. (viz obrázek  

č. 3) V té době na trenérské lavičce družstva Čech pravidelně usedal trenér prvoligového 

družstva z Přeštic pan K. Tušek. Bohužel družstvo Čech prohrálo 11 : 18. V českém 
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reprezentačním dresu se během řady let vystřídaly i hráčky z Přeštic. (viz příloha č. 24) 

Celkem bylo dosud sehráno 73 utkání ženských výběrů. 

Muži hráli první mezizemské utkání 24. 5. 1942 v Praze s výsledkem 13:6  

ve prospěch Čech. Za druhé světové války získala tato utkání popularitu i tradici a dodnes 

jsou házenkářským svátkem. Vrcholem v těžkých letech okupace bylo utkání na hřišti SK 

Viktoria Plzeň, odehrané 28. května roku 1944, sledované tehdy úctyhodnými 6000 

diváky.  I mužské výběrové celky předvedly své umění v Přešticích. Psal se rok 1970  

a Přeštice v rámci oslav 65 let národní házené byly pověřeny uspořádáním mezizemského 

utkání Čechy – Morava v rámci oslav 65 let národní házené. Za družstvo Čech nastoupili 

dva odchovanci přeštické házené, toho času hrající v Dukle Příbram – J. Kohout  

a F. Bouda. (viz příloha č. 27) Jména přeštických hráčů se objevovala na soupisce Čech 

pravidelně. (viz příloha č. 24) Celkem bylo dosud sehráno 70 utkání mužských výběrů.  

6.8 Národní házená 
Podle rozhodnutí předsednictva ÚV ČSTV a ÚV ČTO byl od 25. ledna 1971 přijat 

pro českou házenou nový název- národní házená. 

Díky neúnavné práci obětavých pracovníků se národní házená v roce 1972 - 1974 

opět dostala do osnov povinné tělesné výchovy na školách a na II. sjezdu ČTO v roce 1973 

byla zařazena mezi masové sporty. Tím vznikl předpoklad k novému vzestupu národní 

házené. Jako předchozí léta, tak i rok 1975 přinesl úpravu pravidel – např. zavádí se žluté  

a červené karty a smí se hrát na umělém povrchu.  

6.9 Mašitovská éra 
V říjnu 1978 byl zvolen předsedou Svazu národní házené Artur Mašita. Sekretářku 

svazu vykonávala jeho žena Eva. Tyto funkce opustili až v roce 1994. Svaz potřeboval lidi, 

jako byli Mašitovi, oddané národní házené. Díky ní se poznali. Paní Eva Mašitová 

v jednom rozhovoru zavzpomínala na dobu, kdy byla aktivní hráčkou SK Praha: „ Měly 

jsme vždy výbornou partu. Tenkrát nebyly přesné naplánované tréninky, tak jsme  

se po škole jednoduše domluvily a trénink si udělaly. Po něm se nám často ani nechtělo 

domů, a tak jsme ještě večer pokračovaly v tělocvičně a hrály košíkovou. Na hřišti 
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Spartaku jsme byly skoro pořád. Dalo se tam dohromady několik manželských dvojic, 

včetně té naší.“ 6 

 Toto období bylo velmi důležité pro komplexní rozvoj národní házené. 

Předsednictvo svazu mělo v činnosti řadu odborných komisí, které se podílely na chodu 

celé národní házené. Připomeňme činnost metodické komise, která byla velmi aktivní  

a obsahově plodná. Do roku 1988 připravila celkem 5 instruktážních filmů,  

17 metodických materiálů, plakátů, skládaček i videozáznamů. K výraznému zvýšení 

úrovně v krajském přeboru přispělo znovuustavení II. ligy mužů. Konečně byla motivace. 

Proto bylo celkem zákonité, že celky šly výkonnostně nahoru. 7 

Během dlouholeté předsednické činnosti se výrazně zmodernizovaly povrchy hřišť. 

Asfalt byl postupně nahrazován novým pružným umělým povrchem. Bohužel se oddíly 

potýkají s nedostatkem financí, kterému přispěla politická změna současně s ekonomickou 

v listopadu roku 1989. Od roku 1990, kdy byl Svaz národní házené ustanoven 

samostatným právním subjektem, postupně ubývala finanční podpora od ústředí  

i od okresních výborů ČSTV. Jednou z cest k získávání finančních prostředků byla 

spolupráce se sponzory, tiskové informace na letácích a ve „Zpravodaji“ (viz příloha č. 17) 

před utkáním a odměňování nejlepších hráčů a hráček zápasu. Takto v malé míře pronikají 

do národní házené prvky profesionálního sportu. I přes to zůstává národní házená ryze 

českomoravskou hrou, která se především dědí v rodině z generace na generaci. I proto 

pořádá oddíl TJ Šroubárna Žatec turnaj, ve kterém jsou hráči a hráčky členové rodin, bez 

ohledu na to, zda národní házenou hráli, hrají nebo budou hrát. Poprvé se tento turnaj 

odehrál 1. 5. 1992. 

6.10 Národní házená na konci 20. století 
V březnu 1994 se sešel nový výkonný výbor a jeho hlavním úkolem byla v prvé 

řada příprava oslav devadesátileté existence národní házené. Významné výročí vzniku 

házené dalo podnět k řadě setkání. Ve dnech 9. – 10. 6. 1995 se například setkali hráči 

mistrovského mužstva ATK Praha z let 1950 – 51 v Třeboni, a to po 44 letech po odchodu 

z vojny do civilu. Mezizemské utkání Čechy – Morava žen se konalo v Přešticích 8. května 

1995. (viz obrázek č. 3) Tento zápas byl prvním dílem celorepublikových oslav 90 let 

                                                           
6
 NOVÁK, M. 100 let národní házené. Praha: Olympia Praha, 2005, s. 54 

7
 NOVÁK, M. 100 let národní házené. Praha: Olympia Praha, 2005, s. 55 
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národní házené jako původní české míčové hry.  Vrcholem oslav pak bylo sehrání 

dvojzápasu mužů a žen Čechy – Morava ve dnech 8. – 9. 9. 1995 v Praze. Do sportovní 

části oslav patřily turnaje starých gard a také turnaje výběru oblastí středočeské  

a severočeské v kategorii dorostu a staršího žactva. Oslav se mimo jiné zúčastnil i generál 

Ing. František Faitl, který hrával národní házenou v Hřivčicích. Rád zavzpomínal na své 

mládí spojené s házenou. „ V Hřivčicích jsme měli výborné mužstvo v čele s Antonínem 

Kubátem, mistrovským organizátorem, všestranným sokolským borcem. Vytvořil z nás 

ukázněný tým, prodchnutý touhou vítězit. Kdykoliv jsem se v něm ocitl, měl jsem pocit 

nesmírné radosti a štěstí. Okouzlovala mě nejenom krása hry, ale především nezištné 

přátelství všech hráčů. Všichni hráči nabití silou mne vždy provokovali k maximálním 

výkonům. Vítězství proti Lounům, Kladnu a jiným mne zavalovalo hrdostí, porážky 

nabádaly k polepšení. Tréninky, zápasy i čas odpočinku mezi hřivčickými přispěly účinně 

v růstu sportovce i člověka. Přinášely do mého života poznání odvahy, fyzické výdrže, 

zanechávaly stopy v dalším mém působení na vojně jako důstojníka letce, válečného 

stíhacího pilota ve Francii, v bitvě o Británii a v dalších bitvách. Nikdy nezapomenu 

kamarádské pomoci spoluhráčů. Když mne nechtěl otec pustit hrát, protože jsem musel 

doma v Domíně pomáhat, přišel Antonín Kubát se svým družstvem, pustili se do štípání 

dřeva, snášení snopů na poli, jiné práce a já jsem byl volný. Dojemně na mne působil 

postoj obyvatel Hřivčic k házené. Nezištně pomáhali při údržbě hřiště i jeho zařízení, brali 

s sebou celé rodiny a vehementně nám při zápasech fandili. V květnu 1945 po skončení 

války, jsem všem za všechno poděkoval. Krátce po přistání na letišti Letňany jsem nasedl 

do své stíhací “Lavočky“ a malým leteckým dnem jsem je pozdravil a dal najevo, že se  

na všechny těším, až si zase s nimi zahraji tu krásnou českou házenou.“8 

Po oslavách se výkonný výbor zabýval otázkami zlepšení finanční situace a také 

zvýšením členské základny v mládežnických kategoriích. Ke stabilizaci hospodaření 

přispěla i první oficiální státní dotace na talentovanou mládež a jedna účelová dotace.  

Od roku 1995 pořádá komise mládeže ve spolupráci s trenérskou radou a pod patronací 

některého ze sportovních klubů či jednot každoročně soustředění žactva v národní házené, 

za účasti zkušených a úspěšných trenérů mládeže. O tuto akci je mimořádný zájem, a tak 

bylo soustředění rozděleno na starší a mladší žactvo.  

                                                           
8
 90 let - Národní házená 1905 – 1995, Praha: Svaz národní házené, 1995. s. 53 
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V lednu roku 1996 obdržel Svaz národní házené pozvánku na slavnostní zasedání 

Klubu fair play k převzetí ceny za rok 1995. Získání diplomu znamenalo velké díky všem, 

kteří se vrhané s přenášením, cílové, házené, české házené i národní házené věnovali 

s láskou a radostí. Zasedání, které se konalo 3. února 1996 v Rytířském sále 

Valdštejnského paláce, se zúčastnila vedle oceněných i řada významných představitelů 

československého a českého sportu – např. manželé Zátopkovi, Imrich Bugár, dr. Lendl  

a další. Diplom udělený Svazu národní házené převzal místopředseda svazu ing. Miroslav 

Knobloch. Ve zdůvodnění této ceny moderátor slavnostního večera, rozhlasový reportér 

Karel Malina uvedl: „ Svaz národní házené je symbolem národního sportu, který bez 

ohledu na minimální možnosti zúčastňovat se mezinárodních zápasů a bez výhod, které 

jsou pro jiná sportovní odvětví zcela samozřejmé a běžné, vychovává neúnavně a přesně 

v duchu fair play nové generace mladých sportovců. Právem mu patří uznání a obdiv celé 

naší sportovní veřejnosti.“9 

6.11 Národní házená na přelomu století až po současnost 
Rok 2000 se nesl opět v duchu oslavy 95 let existence národní házené. Tentokrát  

se poprvé v novodobé historii slavilo mimo Prahu. Oslavy ve Studénce se konaly  

ve standardním duchu, což znamená, že byl odehrán turnaj starých gard jak v ženských, tak 

v mužských kategoriích, dále proběhl slavnostní společenský večer a druhý den byla 

odehrána utkání výběrů Východ – Západ složených z nejlepších hráčů II. ligy a utkáním 

žen a mužů Čechy – Morava. 

V roce 2002 se komise mládeže a výkonný výbor snažily nastartovat zvýšení zájmu 

o národní házenou mezi mládeží, především v dorosteneckých kategoriích. Vznikly dva 

projekty. Jeden krátkodobý a druhý systémovější a dlouhodobější. Oba dva doporučil VV 

ČSTV10 ke schválení na MŠMT. Dalším počinem byla příprava změn v herním systému 

vrcholných mistrovských soutěží. Především v sezóně 2004-05 končí nejvyšší soutěže 

divácky atraktivním play off a v další sezóně se zavádí i druholigová soutěž žen. V roce 

2005 oslavila národní házená sto let od vzniku této původní české hry a velkolepé oslavy 

hostilo město Chomutov. Volba VV SNH po právu padla na toto město za dosažené 

výsledky na poli sportovním i organizačním. SK Chomutov získal několik titulů v různých 

věkových kategoriích, pořádal i mezizemské utkání Čechy – Morava a v posledních 

                                                           
9
  NOVÁK, M. 100 let národní házené. Praha: Olympia Praha, 2005, s. 61  

10
 VV ČSTV – výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy 
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čtyřech letech pořádal vyhlášení nejlepších házenkářů a házenkářek ČR. Několikadenní 

program se nesl v duchu sportovním, ale i kulturním, což dokazuje velkolepý program.  

(viz příloha č. 18) Největší problém i v letech následujících je opět stále se snižující zájem 

mládeže. Přednost dostávají sporty, které jsou více propagovány. Funkcionáři se snaží  

do oddílů přilákat nové talenty od útlého věku. V mnoha případech spolupracují  

i se základní školou. Další prioritou je i výchova nových trenérů a rozhodčích, bez nichž 

by tato hra zanikla. Neméně důležitá je i spolupráce všech oddílů při vypořádávání  

se s dnešními problémy. Soudržnost všech členů národní házené se projevila i při oslavách 

105 let existence házené od 22. do 27. června ve Stupně. Tým organizátorů si na svá bedra 

uložil náročný úkol, možno říci i velkou výzvu – uspořádat akci, která svým rozsahem 

neměla zatím v dějinách NH srovnatelnou obdobu. Do příprav se zapojilo minimálně  

9 oddílů, na jejichž hřištích se uskutečnila řada utkání, včetně přípravných.  

(viz příloha č. 19) Vyvrcholením oslav bylo opět utkání mezi výběrem žen a mužů, kdy  

se proti sobě postavily Čechy a Morava. Tentokrát zvítězily jednoznačně Čechy. 

V současné době má svaz národní házené celkem šest oblastí. Na Moravě se hraje 

ve 2 oblastech (Jihomoravská, Severomoravská), v Čechách ve 4 (Západočeská, 

Východočeská, Severočeská, Středočeská). Nejsilnější zastoupení oddílů je v Západočeské 

oblasti – 24 oddílů v činnosti. I letošní rok 2015 se nese v duchu příprav oslav -   

již 110. výročí tohoto národního sportu. Oslavy se budou letos opět konat v Chomutově.  
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7 PRAKTICKÁ ČÁST 

7.1 ZAČÁTKY NÁRODNÍ HÁZENÉ V ZÁPADO ČESKÉM KRAJI 
Na počátku 20. století pronikla házená do celého Rakouska – Uherska a dalších 

zemí. V Západočeském kraji se hrála již od roku 1908 v Klatovech a o rok později také 

v Plzni. Česká házená se postupně šířila do větších i menších měst a zanedlouho bylo 

v ČSR na 200 klubů a jednot, kde se hrála házená. 

Na Plzeňsku se začala hrát ženská házená již v roce 1919 ve sportovních klubech. 

V Plzni nejdříve začaly hrát ženy na Letné, v SK Smíchov a Viktorii. Následovali je muži  

i dorostenci v sokolských jednotách i DTJ, ale i v SK Smíchov, SK Doudlevce. Již v roce 

1920 se hrálo v devítkách o přebor Plzeňské župy a vítězem se stalo družstvo mužů Sokola 

Plzeň. Slavnou tradici západočeské házené založili právě dorostenci Sokola Plzeň. 

Z finančních důvodů však později přešli do SK Smíchov. Mladí hráči hráli výborně. V roce 

1923 sehráli 42 zápasů s poměrem branek 269 : 70! Díky funkcionářům klubu SK Smíchov 

byla v roce 1924 založena Západočeská župa házené. Tento rok znamenal rozkvět národní 

házené v Plzni. Hlásila se další družstva z řad Sokola a DTJ i ostatních sportovních klubů. 

První mistrovské utkání v ženské házené se uskutečnilo 17. května 1925 mezi SSŽ Plzeň  

a Olympií Nýřany. I přes finanční potíže, se kterými se kluby potýkaly, se házená rozvíjela 

dál. Pamětníci vzpomínali, jak na utkání v Plzni chodili pěšky, mimo Plzeň se jezdilo  

na kolech a někdy dokonce se přepravovali dva hráči na jednom kole.  

Dalším oddílem, který vychoval spoustu výborných hráčů, byl SK Doudlevce, jenž 

přivítal hráče tamního Sokola, protože ti neměli, kde hrát. Později vznikají nové kluby. LK 

IKAR Plzeň. (viz obrázek č. 4) T. P. K. Star (viz obrázek č. 5) a DTJ Doudlevce, které 

zaznamenaly řadu úspěchů. 

Během krátké doby byl vzestup tohoto sportu v Plzni obdivuhodný. Během války 

neexistovaly mezinárodní styky, proto zápasy reprezentačních družstev Čech a Moravy 

patřily k největším událostem v české házené. V roce 1944 se hrál zápas v Plzni před 6000 

diváky. (viz obrázek č. 6) Za Čechy nastoupili i plzeňští hráči K. Křížek, Holý, Beneš, 

Dvořák.11 

                                                           
11

 LANG, R., VENDLER, K.: Plzeň a tělovýchova, 1962 – 1982. Městský výbor ČSTV v Plzni. Plzeň. 1982, s. 180 
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Největšího rozmachu zažila česká házená nejen v Plzni, ale i v celém okolí těsně 

před druhou světovou válkou. Nebylo snad obce, kde by se tato hra nehrála v Sokole nebo 

DTJ. A tak se národní házená šíří dál od Plzně: Tymákov, Nýřany, Blovice, Nezvěstice, 

Plzeň – Litice, Přeštice, Rožmitál pod Třemšínem, Příchovice, Záluží, Ždírec, Dobřív, 

Křiše, Všenice, Horní Lukavice a řada dalších. V některých z nich pojem národní házené 

upadl v zapomnění a většina obyvatel již ani neví, že v jejich obci byla tato hra ve své době 

velmi populární.  Na některých místech však národní házená zapustila své kořeny hluboko 

a udržela se skoro celé století.  

 
 

7.2 ÚČASTNÍCI MISTROVSTVÍ MUŽ Ů 38. OKRESU DTJ 1932 
(viz příloha č. 1) 

 

7.2.1 DTJ Příchovice 
Dělnická tělovýchovná jednota byla v Příchovicích založena již v roce 1921. Zpočátku 

byla zaměřena na základní tělesnou výchovu, ale později sem pronikly i další sporty.  

Odbíjená, lední hokej, kopaná a házená. O původní českou hru v Příchovicích byl projeven 

velký zájem po vzniku odboru házené v sousedních Přešticích. V závěru roku 1928 

házenkáři zahajovali svoji činnost pod názvem Sportovní sdružení Příchovice. Prvními 

soupeři byli DTJ Přeštice, DTJ Útušice, DTJ Plzeň VII, DTJ Klatovy, Sokol Přeštice, DTJ 

Staňkov a další. V letech 1929 – 1939 měl oddíl v činnosti tři družstva tzv. "sedmy" - první 

a druhou sedmu a žáky. 1. sedma házené: Jaroslav Bosman, Václav Květoň, Jan Malý,  

Dr. Václav Stehlík, Josef Volf, Václav Mašek, Václav Pěchouček. Družstvo 2. sedmy 

tvořili tito hráči: Josef Pelech, Jan Votava, Josef Frouz, Karel Mašek, Václav Pánovec, 

František Frk, František Lukáš. (viz obrázek č. 7) Za žáky nastupovali Karel Pěchouček 

v brance, Karel Šašek, Karel Maňha a Václav Pěchouček v obraně, Karel Červenka, 

František Vohradský a Jaroslav Šašek v útoku. Jak je vidět z počtu žáků, hrálo se tenkrát 

bez střídání - 7 hráčů po celý zápas. Tréninková činnost dospělých byla na velmi dobré 

úrovni. Nejen co do účasti a pravidelnosti, ale i obsahově – pod vedením dr. Stehlíka  

se nacvičovaly systémy, uplatňovala se taktika, jak proti kterému soupeři hrát. Výsledkem 

této systematické práce byla velmi dobrá úroveň prvního družstva. První turnaj  

na Přešticku byl sehrán 29. 9. 1929 v Přešticích. Z deseti účastníků se stalo vítězem 
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družstvo Přeštic. Vynikajícího úspěchu dosáhlo družstvo mužů v roce 1932, kdy ovládlo 

turnaj mužstev pořádaný III. krajem DTJ v Plzni. Mezi 68 družstvy se dostalo až do finále, 

kde porazilo DTJ Tymákov.  

Po tomto úspěšném období nastává pět let stagnace házené v Příchovicích. Lepší 

období paradoxně nastává během válečných let, kdy se však oddíl musel vypořádat 

s nedostatkem sportovní výbavy. V průběhu několika let se všechna družstva zúčastnila 

několika turnajů a soutěží. V roce 1942 zahajuje svoji činnost i družstvo žen12, jehož 

prvními soupeři jsou SK Blovice, DTJ Bolevec, DTJ Letná a DTJ Přeštice, Soběkury, 

Zdemyslice. Nastupují v této sestavě: Květoňová B., Boušová V., Nohavcová M., 

Vohradská L., Smolová M., Vohradská M., Dvořáková M. a další. (viz obrázek č. 8) 

V roce 1951-1955 nastupuje nejúspěšnější generace. Nastalo přípravné období  

na nejúspěšnější dvacetiletí příchovické házené. V roce 1962 se družstvo mužů stává 

přeborníkem Západočeského kraje (viz příloha č. 2) a poprvé v historii nováčkem II. ligy. 

(viz obrázek č. 9) Po ročním působení tuto soutěž vyhráli a tím si zajistili postup do I. ligy 

- nejvyšší soutěže v tehdejším Československu, ve které strávili dvě sezóny. Od roku 1967 

hráli muži z Příchovic II. ligu až do jejího zrušení v roce 1976. (viz obrázek č. 10) V roce 

1963 je založeno také družstvo mužů „B“ – zahajuje svou činnost v okresním přeboru.  

A tak by se dalo pokračovat rok po roce, zápas od zápasu, od úspěchů k porážkám tak, jak 

to v každém sportu chodí.13 

Od vzniku házené v Příchovicích uplynula dlouhá doba, během které zaznamenala 

mnoho úspěchů i družstva žactva a dorostenců. V roce 1982 zvítězili mladší žáci  

na Přeboru ČR. Tento úspěch se jim povedl zopakovat až po plných 20 letech, kdy mladší 

žáci opět vybojovali prvenství a to na Přeboru ČR konaném na domácí půdě, zcela  

na novém tubeco14povrchu. V dalším roce tuto trofej získávají mladší žačky, taktéž  

na domácí půdě a o rok později (2005), téměř stejná sestava poráží všechny své soupeře  

na Přeboru ČR starších žákyň. Dívčí a ženská družstva během řady let ukončují a opět 

zahajují svoji činnost. Během aktivních ročníků hrají v oblastním přeboru a drží se  
                                                           
12

 PĚCHOUČEK, Josef a VOHRADSKÝ, František. Vzorná tělovýchovná jednota Sokol Příchovice: padesát let 

národní házené 1929-1979: čtyřicet let ledního hokeje 1939-1979. Příchovice: TJ Sokol, 1979.  
13

PĚCHOUČEK, Josef a VOHRADSKÝ, František. Vzorná tělovýchovná jednota Sokol Příchovice: padesát let 

národní házené 1929-1979: čtyřicet let ledního hokeje 1939-1979. Příchovice: TJ Sokol, 1979.  
14

 Sportovní, umělý, dvouvrstvý povrch se spodní vrstvou dimenzovanou dle pádové výšky a vrchní 
barevnou vrstvou. 
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ve středu tabulky. Největšího úspěchu v historii ženské házené v Příchovicích se dočkali 

všichni příznivci v roce 2013., kdy se zde poprvé hrála 1. liga žen. Historicky první derby 

mezi celky Přeštic a Příchovic v 1. lize národní házené žen se odehrálo v neděli 20. 10. 

2013 před zraky několika stovek povzbuzujících diváků. Vítězství však pro tentokrát 

putovalo do Přeštic.  

 

7.2.2 DTJ Dnešice 
Stejně tak jako v okolních obcích i ve Dnešicích bylo založeno několik spolků  

a sdružení. Mezi nimi i Dělnická tělovýchovná jednota a Sokol. DTJ ve Dnešicích byla 

založena 19. 4. 1919. Starostou byl zvolen Josef Frouz a jednatelem Josef Zoubek. „O rok 

později byl uskutečněn první pokus o založení Sokola v obci, ten však nebyl úspěšný. Ten 

jako i několik pozdějších vyzněly naprázdno. Znovu se ujal té věci bratr Václav Hora 

s několika přáteli a jejich horlivému úsilí zdařilo se na den 12. listopadu 1922 svolati 

ustanovující valnou hromadu. Té se zúčastnilo 30 členů. Jednota ve Dnešicích byla 

ustavena pobočkou Sokola v Oplotě.“ 15(viz obrázek č. 11) 

Od kterého roku se házená hrála v DTJ, se nepodařilo vyhledat, jisté však je, že již  

5. srpna 1928 na hřišti v Přešticích se utkala dvě družstva DTJ Přeštice s dvěma družstvy 

DTJ Dnešice. Obě dvě utkání muži z Dnešic prohráli. V prvním zápase A sedma z Přeštic 

zvítězila 14 : 1 a ve druhém B sedma DTJ Přeštice zvítězila 11 : 1. V roce 1929 se opět dvě 

družstva Dnešic zúčastnila prvního turnaje házené na Přešticku a o dva roky později byl 

turnaj uspořádán i ve Dnešicích. V roce 1932 bylo sehráno mistrovství mužů 38. okresu 

DTJ, ve kterém DTJ Dnešice obsadilo sedmé místo ze čtrnácti se ziskem 12 bodů. Ze 13 

utkání zaznamenali muži DTJ 5 výher, 2 remízy a 6 proher. Podařilo se jim vsítit 49 branek 

soupeři. (viz obrázek č. 12) V roce 1941 se hrálo mistrovství 38. okresu DTJ. V soutěži 

startovalo 11 družstev, z toho 3 družstva byla z Dnešic. Tato léta byla úspěšná. Z turnaje 

z Přeštic, který se konal 15. 9. 1941, si muži dovezli stříbrné medaile.16 

Od roku 1943 vstupuje oddíl házené do soutěže pod novým názvem SK Dnešice.  

S novým názvem přicházejí i úspěchy. Podzimní sezónu končí muži SK Dnešice na  

1. místě se sedmi body a poměrem branek 45 : 19 pro Dnešice. K tomuto příznivému skóre 

přispěla výhra v posledním kole 6 : 21 ve Vochově, kdy se střelecky prosadili Janoušek M. 

                                                           
15

 Kronika SK Dnešice 
16

 PĚCHOUČEK, Josef a VOHRADSKÝ, František. Vzorná tělovýchovná jednota Sokol Příchovice: padesát let 
národní házené 1929-1979: čtyřicet let ledního hokeje 1939-1979. Příchovice: TJ Sokol, 1979. 
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(12 branek), Šesták J. (5 branek) a Zoubek J. (4 branky).  Ostatní členové družstva: Louda 

J., Platzer J., Kadlec F., Říha V., Suda, Förster J. ml. a Kadera J. 17 

Ve válečných letech byl počet sehraných mistrovských utkání omezen i nařízením  

ze Svazu házené z Prahy kvůli dopravě po železnici, a tak se hrála užší pohárová soutěž 

vypsaná Západočeskou župou v Plzni. Soupeři byli Černice, Bolevec, Doubravka  

a Smíchov. Před koncem II. sv. války v roce 1945 bylo sehráno jen několik přátelských 

utkání s celky z okolí. V červnu se již opět hrála házená. Dle slov pamětníků se házená pár 

let nehrála. Začala se opět hrát až v roce 1957, kdy byl na členské schůzi dne 12. srpna 

opět založen oddíl české házené. Do soutěže bylo přihlášeno i družstvo žáků. V roce 1958 

bylo družstvo mužů pro nedostatečný zájem hráčů o házenou odhlášeno, zůstalo družstvo 

dorostenců (viz obrázek č. 13), žáci (viz obrázek č. 14) a žačky. Muži se pokoušeli znovu 

sestavit družstvo, avšak neúspěšně. Házenou ve Dnešicích potkal stejný osud jako  

v dalších obcích na Přešticku. Dosavadní zarputilí hráči házené dali v roce 1962 přednost 

kopané a to znamenalo konec národní házené ve Dnešicích. Pamětník pan V. Brabenec 

vzpomíná: „Vzpomínám si, že v klubovně na hřišti visel na zdi obraz s fotografií z 30. let. 

Na ní byli hráči DTJ Dnešice a velký nápis Přeborník DTJ Západočeské župy. To byly 

zlaté časy házené ve Dnešicích. V pozdějších letech jsme se potýkali s nedostatkem 

schopných hráčů, a tak hráči ze Sokola Příchovice nás jezdili trénovat a ukazovat hrací 

systémy. Byli jsme všichni výborná parta házenkářů z okolí.“18 

 

    7.2.3 DTJ Litice 
Dělnická tělovýchovná jednota v Liticích byla založena v roce 1927. V letech 

1946-1951 po 7- leté válečné odmlce obnovují činnost tito funkcionáři - Rauner Čeněk, 

Rašpl Jaroslav, Henžlík Josef, Svoboda Ladislav, Pech Miroslav, Kail Josef. Družstvo 

mužů navazuje na tradici litické házené, která dosahovala před rokem 1938 velkých 

úspěchů. Bylo rovněž založeno družstvo žen. Díky stabilním výkonům pod vedením 

Jaroslava Bešty se v sezóně 1959/60  podařil vybojovat postup do I. třídy. V roce1967 

přichází zatím největší úspěch a to postup do II. ligy. Družstvo mužů hrálo v této sestavě: 

Benda B., Folk J., Kalabza J., Hrdlička M., Míka V., Křen J., Bešta J., Hejduk J., Hnát K., 

Hora J., Kříž J., Rašpl J. V sezoně 1962/63 se družstvo žen stalo přebornicemi kraje a na 
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 Kronika SK Dnešice 
18

 Ústní sdělení V. Brabence [5. 2. 2015] 
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jednu sezónu okusily I. ligu. Období 1981-1989 je možné po sportovní stránce hodnotit 

jako nejúspěšnější v historii národní házené v Liticích. A družstvo mužů po velkých bojích 

zvítězilo v krajském přeboru a postoupilo do kvalifikace o postup do I. ligy. Po velmi 

dobrých výkonech na kvalifikaci v Opatovicích nad Labem družstvo Litic postoupilo  

do I. ligy z 2. místa a splnil se tak sen všech litických házenkářů. Družstvo pod vedením  

V. Míky a asistenta K. Hnáta nastupovalo v tomto složení. Pelech M., Reithmaier P., 

Rojík, Mízler V., Pelech Z., Bečka J., Křen, Škarda, Klečanský, Vyškovský, Benda. 

Dalším úspěchem bylo umístění B družstva mužů, žen a dorostenek na prvních místech 

tabulek svých soutěží po podzimní části. Zásluhu na těchto výsledcích měli trenéři:  

V. Sýkora st. a V. Sýkora ml. (muži B), J. Folk (ženy), J. Reithmaier (dorostenky). 

Zlepšení svého herního projevu zaznamenalo družstvo žáků pod vedením trenéra  

V. Šestáka. Družstvo mužů bylo na I. ligu posíleno o nové hráče ze Sokola Božkov 

(Plocar, Měsíček, Pondělík, Šlajs). Po ročním působení v I. lize bohužel muži sestupují.  

V roce 1984 již pod vedením St. Topinky a K. Hnáta postupují muži spolu s VTJ Most 

opět do I. ligy, kde setrvalo celkem 3 sezóny. V dalším období se střídají úspěchy  

i neúspěchy, ale vzhledem k velmi dobré mládežnické základně byl velký příslib  

do budoucna. V roce 1989 patří mezi nejúspěšnější družstvo oddílu dorostenci pod 

vedením Pavla Raunera, kteří obsadili 2. místo v kraji. Devadesátá léta patří  

co do sportovních úspěchů především ženám. V roce 1993 pořádal oddíl TJ Litice 

kvalifikaci o postup do I. ligy žen. Na domácím hřišti se ženám povedlo zvítězit  

a postoupit do I. ligy. Pod vedením Jaroslava Reitmaiera nastupovala děvčata v tomto 

složení: Turková, Bendová, Ferancová, Machová, Kollrosová, Zíková, Hantáková, 

Koprnická, Krejčová, Hanzlíčková Ivana, Slavotínková, Rojíková. Ženy v I. lize setrvaly 2 

sezóny. V posledních letech se musí opakovaně oddíl vypořádat s úbytkem hráčů všech 

věkových kategorií.19 

 

7.2.4 DTJ Buková 
První ustavující schůze, na které byla založena Dělnická tělovýchovná jednota 

v Bukové, byla svolána 9. května 1920.  Mezi zakládající členy patřili: V. N ěmeček, J. Pitr, 

K. Peprný st., V. Jindřich, J. Svoboda, J. Housar, F. Štengl, J. Klička, K. Basca a J. Basca.  

Při svém založení měla DTJ 80 členů. „Úkolem DTJ bylo vychovávat všestranně schopné  
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 Dostupné z  http://nhlitice.me.cz/modules/news/article.php?storyid=3 [cit. 7. prosince 2014] 
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a zdravé příslušníky sociálně demokratické straně dělnické. Na základě těchto idejí, 

konána jsou různá tělesná cvičení, kterých jest nezbytně třeba ku značnému posílení svého 

těla. Mezi ně patří cvičení prostná, nářaďová, házená a jiné a jiné.“20 (viz obrázek č. 15) 

Odbor házené byl založen v roce 1931. Cvičilo se v malé místnosti v hostinci p. Štěpánka, 

v tělocvičně ve škole a na letním cvičišti. DTJ Buková byla také účastníkem mistrovství 

DTJ 38. okresu z roku 1932. (viz příloha č. 1) Kdy se házená hrála v Bukové naposledy, 

není v knize zaznamenáno. Poslední zmínka o házené je z roku 1937.  „V roce 1937  

se míčovým hrám, hlavně házené věnuje dorost a žactvo, ze kterého se tohoto roku konal 

turnaj.“21  

 

7.2.5 DTJ Merklín 
V Merklíně byla DTJ založena v roce 1919 a během několika dní se do ní přihlásilo 

85 členů, převážně horníků a dělníků.  V roce 1931 bylo vybudováno hřiště22, na němž  

se hrála tolik rozšířená házená. Ve stejném roce se zde odehrál i turnaj. V roce 1932 byla 

DTJ Merklín účastníkem mistrovství mužů 38. okresu DTJ a po sezóně skončila  

na třináctém, předposledním místě. Celé válečné období znamenalo rozvoj házené  

na Přešticku a Merklín patřil mezi nejúspěšnější, zahrál si dokonce i ligu DTJ a to už tehdy 

byl velký úspěch, protože systém soutěží byl přebor okresu, pak divize DTJ a pak nejvyšší 

soutěž liga DTJ.23  Nejrozšířenějším sportem v Merklíně však byla kopaná, která dostala 

organizovanou podobu již v roce 1937, kdy byl založen oddíl SK Merklín. Několik let 

působily vedle sebe tyto oddíly a ještě oddíl ledního hokeje, avšak po válce již o házené 

v Merklíně nejsou žádné záznamy.  

7.2.6 DTJ Radobyčice 
Tento oddíl obsadil v roce 1932 při mistrovství DTJ 38. okresu pěkné druhé místo. 

Přesto, že družstvo mužů zaznamenalo tento úspěch, nepodařilo se mi vyhledat žádný 

záznam ohledně této události.  Na základě rozhovoru s pamětníky jsem získala informaci, 

že v pozdějších letech se házená v Radobyčicích hrála jen v Sokole. V roce 1960 přešlo 
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 Pamětní kniha DTJ Buková  
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 Pamětní kniha DTJ Buková  
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 Hřiště bylo na místě dnešní hasičské zbrojnice v Merklíně 
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 PĚCHOUČEK, Josef a VOHRADSKÝ, František. Vzorná tělovýchovná jednota Sokol Příchovice: padesát let 
národní házené 1929-1979: čtyřicet let ledního hokeje 1939-1979. Příchovice: TJ Sokol, 1979. 
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celé mužstvo Sokolu Radobyčice i s místem v soutěži krajského přeboru do oddílu TJ 

Lokomotiva Plzeň.  

7.2.7 DTJ Vřeskovice 
Dělnická tělovýchovná jednota v obci byla založena v roce 1919. Národní házená 

se zde začala hrát od roku 1929 a hraje se dodnes. V roce 1949 byla založena tělovýchovná 

jednota s dvěma oddíly – národní házenou a ledním hokejem. V roce 1971 hrála dvě 

družstva, a to muži a žákyně. O tři roky později byla v oddílu národní házené již čtyři 

družstva, muži, dorostenci, žáci a žákyně.  Sedmdesátá léta byla úspěšná v ženských 

družstvech. V roce 1978 zvítězily dorostenky v krajském přeboru, získaly pohár ÚV SSM 

(dnes Český pohár) a na mistrovství ČSSR obsadily 5. místo. O rok později zvítězily 

v krajském přeboru ženy bez ztráty jediného bodu.  Zatímco činnost oddílu ledního hokeje 

byla pro nedostatek hráčů v roce 1980 ukončena, oddíl národní házené měl již pět družstev, 

muže, ženy, dorostence, žáky a žačky.  Tento počet se v průběhu let měnil podle počtu 

aktivních hráčů.  V roce 1986 se dočkalo družstvo mužů historického úspěchu. Podařilo  

se jim poprvé postoupit do krajské soutěže. Tuto soutěž v roce 1994 ovládli a postoupili  

do II. ligy, kterou po třech letech opustili.  I mládežnické oddíly zaznamenaly úspěch. 

V roce 2007 zvítězili dorostenci Zimní halový pohár západočeské oblasti a postoupili  

na Zimní halový pohár ČR, kde obsadili 4. místo. O dva roky později dorostence 

napodobili mladší žáci, ve stejné soutěži a stejnými výsledky. Žáci ještě zcela ovládli  

i oblastní přebor a na mistrovství ČR skončili na 4. místě.24 Dnes ve Vřeskovicích působí 

čtyři družstva, muži A, muži B, ženy a mladší žáci. Po podzimu 2014 si druholigoví muži 

A drží pěkné 3. místo v tabulce. 

7.3 NEJČASTĚJŠÍ SOUPEŘI PŘEŠTIC 

7.3.1 Tymákov 
V Tymákově se házená začala hrát již od roku 1919, tenkrát ještě v nemistrovských 

soutěžích. Mistrovsky se začalo hrát od roku 1924 s družstvy žáků, dorostenců a mužů. 

S těmito družstvy se hrálo až do roku 1939. Nejvýš se probojovalo družstvo mužů, které se 

stalo přeborníkem III. kraje DTJ. Za druhé světové války zde měli již pět družstev – jedno 

družstvo žáků, dvě družstva dorostenců a dvě družstva mužů. V roce 1942 přibylo ještě 

družstvo dorostenek. Tato doba přinesla i několik úspěchů – muži se probojovali do 
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Západočeské ligy DTJ a dorostenci skončili v roce 1944 na třetím místě svazového 

mistrovství DTJ. Po druhé světové válce, v době slučování tělovýchovy  

a již pod názvem Česká házená hrála v soutěžích družstva žáků, dorostenců a dorostenek.  

V roce 1953 se družstvo žen, které vzniklo z družstva dorostenek, probojovalo do finále 

Čech v Náchodě, po získání titulu přebornic kraje. Družstvo dorostenců hrálo na předních 

místech v kraji. V roce 1959 se po desetileté přestávce ustavilo opět družstvo mužů, a tak 

byly v soutěžích opět všechny kategorie. 25Během devadesáti šesti let zaznamenala házená 

v Tymákově řadu úspěchů v mužských i ženských družstvech. Za největší dosavadní 

úspěch házené v Tymákově byl považován titul mistr ligy ČR v ročníku 2007 – 2008, když 

ženy porazily ve finále play – off Sokol Dobrušku. Tymákov, jako nejmenší obec hrající 

první ligu, však v další sezóně velký úspěch zopakoval a titul dovezly hráčky Tymákova  

i v roce 2013 z Přeštic, kdy i ve druhém, finálovém, zápase zvítězily na hřišti soupeře.  

(viz obrázek č. 16). 

7.3.2 Nýřany 
První záznamy o české házené v Nýřanech se datují do roku 1921, kdy byl založen 

odbor skautů při DTJ Nýřany. V předválečném období se mohou největšími úspěchy 

oddílu pochlubit ženy, které v roce 1927 vyhrály župní mistrovství DTJ. V roce 1938 však 

byla činnost odboru národní házené v Nýřanech vlivem okupace na 7 let násilně přerušena. 

Po několikanásobných pokusech o obnovení činnosti oddílu po 2. světové válce, byla tato 

snaha korunována úspěchem až v roce 1957, kdy byl oddíl české házené ustaven znovu. 

V roce 1968 dosáhla dlouholetá a cílevědomá práce s mládeží a kolektivní snaha celého 

oddílu svého vrcholu, kdy družstvo mužů vybojovalo postup do I. celostátní ligy a Nýřany 

zažily triumfální pochod fanoušků a hráčů městem. V roce 2008 působí celek mužů  

v I. lize nepřetržitě bez jediné přestávky či sestupu neuvěřitelných 40 sezón a v tomto 

směru si udržuje jasný ligový primát mezi aktivními oddíly národní házené. Rovněž 

přehled sportovních úspěchů novodobé historie oddílu je velice pestrý. V roce 2004 získali 

muži Nýřan první titul Mistr ČR. V ligových soutěžích se muži stali celkem 3x přeborníky 

České republiky a vybojovali 6x stříbrné medaile a 5x se umístili na bronzovém stupínku. 

Mistrovský titul do Nýřan putoval rovněž zásluhou mládežnických kolektivů, které 

tradičně patří k nejlepším v oddíle vůbec. Poprvé tomu bylo v roce 1984, kdy tehdejší 

kolektiv dorostenců vybojoval zlaté medaile v Mistrovství ČR a ve stejném roce zvítězil  
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i v druhé celostátní soutěži - Poháru mládeže. Další mistrovský titul získali starší žáci  

v roce 2001. Další zápis v přehledu mistrovských titulů zaznamenali rovněž starší žáci  

v roce 2004 v Dobrušce, kde o rok později dokázali ve stejné soutěži stejné věkové 

kategorie tento triumf úspěšně zopakovat. Stejně tak pestrý je i výčet úspěchů v Poháru 

ČR, kde největšího úspěchu dosáhli dorostenci v roce 1984, 1993 a 2006, když tuto soutěž 

dokázali vyhrát. V letech 2007 a 2008 skončili potom “pouze” na stříbrném stupínku, což 

je bilance, kterou se může pochlubit málokterý oddíl. Přehled je nutné doplnit ještě o třetí 

místo a bronzové medaile z finále PČR v roce 2005, které se uskutečnilo v Ejpovicích.26 

 

7.3.3 Blovice 
Národní házená se v Blovicích začala hrát již v roce 1921. V následujících letech  

se těšila házená velké oblibě, a tak není divu, že se počet hráčů rychle rozrůstal. Za války 

měla házená ve dvanácti činných družstvech až 120 hráčů. Družstva TTC (viz obrázek  

č. 17) a SK Blovice (viz obrázek č. 18) získala první a druhé místo v mistrovské soutěži  

1. třídy. Tímto úspěchem si zajistily postup do kvalifikačního turnaje o postup do divize. 

Turnaj a zároveň postup vyhrál klub TTC Blovice. Větší úspěch zaznamenaly dorostenky, 

když v roce 1942 získaly titul mistra Západočeské župy a o rok později ještě přidaly titul 

mistra Čech. (viz obrázek č. 19) Toto úspěšné družstvo pokračovalo ve stejném složení  

i v kategorii žen a v roce 1944 si vybojovaly postup do 1. ligy. Rok 1948 byl vůbec rokem 

nejúspěšnějším. Ženy hrály po celostátním sloučení tělovýchovy už pod „hlavičkou“ 

Sokola. Zvítězily v oblastním přeboru ČOS (Česká obec sokolská) a na sletovém přeboru 

se staly sletovými přebornicemi ČOS.27 V roce 1949 ženská házená v Blovicích končí. 

V průběhu dalších let se začal zvyšovat počet členů a tak opět hraje soutěže několik 

družstev. V sezóně 1968 - 69 získalo družstvo dorostenců titul Přeborníka ČSSR a mužům 

se podařilo postoupit do II. ligy. Po roční účasti však sestupují zpět do nižší soutěže. 
28Další roky se nesly v duchu snahy o postup do vyšších soutěží. Klub se musel často 

vyrovnávat s finančními potížemi, ale i nedostatkem hráčů. V roce 1989 se ženám povedl 

vyhrát krajský přebor a postup na kvalifikaci o I. ligu, ve které však neuspěly. 

V devadesátých letech nastává krize, nejen, co se týká slabších výsledků, ale především 
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v práci s mládeží, oddíl v této době neměl mládežnická družstva. Ta se podařila obnovit  

až v roce 1996. Ve výčtu úspěchů nemohu opomenout rok 2010, kdy si ženy vybojovaly 

postup do I. ligy po 25 letech. 

 

7.3.4 Nezvěstice 
Vznik organizované tělovýchovy v Nezvěsticích proběhl v roce 1919. Tehdy byly 

založeny dvě tělovýchovné organizace: 4. června 1919 TJ Sokol a 26. června 1919 DTJ. 

Obě organizace se zpočátku zaměřovaly především na prostná cvičení a gymnastiku. 

V roce 1922 se začala hrát házená, která si ihned získala mnoho příznivců. Do roku 1941 

působila v Nezvěsticích souběžně dvě družstva – Sokol i DTJ. Paradoxně během  

2. světové války, v době okupace, došlo k výraznému rozvoji házené v obci. Vedle 

družstva mužů, hrálo i družstvo žen, dorostenců a žáků. V letech 1950 a 1951 se dorostenci 

DTJ Nezvěstice stali mistry ČSR a v následujícím roce se stali vítězi v Krajském poháru 

míru. Tato parta hrála ve stejném složení i v kategorii mužů a v roce 1958 vybojovala pro 

Nezvěstice II. ligu, v níž hráli nepřetržitě až do roku 1965. V padesátých letech se objevil 

silný konkurent české házené, a to házená mezinárodní. Řada oddílů v okolí se nechala 

zlákat k handbalu především kvůli možnostem mezinárodních kontaktů, a tak i založení 

oddílu mezinárodní házené v Nezvěsticích na sebe nenechalo dlouho čekat. V březnu 1965 

byl zvolen prozatímní výbor, který od počátku bojoval především s nedostatkem hráčů 

handbalu. Přechod od české házené znamenal neustálé neshody v oddíle, které vyvrcholily 

ukončením aktivní činnosti některých hráčů i funkcionářů. Krize v oddíle se stále 

prohlubovala. Svoji činnost ukončila nejdříve družstva žáků a mužů B. V roce 1969 

přestalo hrát i družstvo mužů A, a tím skončila krátká éra mezinárodní házené 

v Nezvěsticích. 

Na podzim 1969 příznivci původní české míčové hry v Nezvěsticích začali jednat  

o opětovném založení oddílu české házené. To se podařilo 16. 1. 1970, kdy se konala 

ustavující schůze. Několikaleté přerušení české házené způsobilo problémy s nedostatkem 

hráčů. V soutěžích působilo jen jedno družstvo žáků a jedno družstvo mužů. Během 

následujících let se podařilo přilákat nové členy. K výraznému oživení došlo v letech 

osmdesátých, kdy v soutěžích působila dvě družstva mužů, dorostenci a žáci. Právě  

ti se zasloužili o výrazný úspěch nezvěstické házené, když v roce 1986 přivezli stříbrné 

medaile z mistrovství republiky. O dva roky později vzniklo i družstvo žaček, které  
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na počátku devadesátých let dosáhlo pěkných výsledků – např. 3. místo v roce 1993  

na přeboru ČR. Také mužům se dařilo. V roce 1995 se stali přeborníkem kraje a jako vítěz 

postup do II. ligy po dlouhých 30 letech. Ženy dosáhly zatím největšího úspěchu v roce 

2001, kdy ženy vyhrály oblastní přebor a zúčastnily se kvalifikace o postup do I. ligy. 

V kvalifikaci skončily na čtvrtém místě. V ročníku 2014-2015 jsou v soutěžích přihlášena 

tato družstva: přípravka, mladší žáci, mladší žačky, starší žáci, ženy, muži B a muži A, 

hrající I. ligu.29 

 

7.4 HISTORIE NÁRODNÍ HÁZENÉ V P ŘEŠTICÍCH  

7.4.1 Přeštice 
Přeštice jsou dnes s více než 7000 obyvateli největším městem jižního Plzeňska. 

Město leží v Plzeňském kraji, který tvoří západní část České republiky. Nachází se 20 km 

jihozápadně od krajského města Plzeň. Dominantou je barokní kostel Nanebevzetí Panny 

Marie, který byl v letech 1750 – 1775 postaven významným evropským stavitelem 

Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem a pro svoji jedinečnost je od roku 2008 prohlášen 

národní kulturní památkou. Dnes jsou Přeštice moderním centrem širšího regionu. Všechny 

podstatné potřeby obyvatel i návštěvníků města uspokojuje rozvinutá obchodní síť a široké 

spektrum služeb ve všech oblastech. Mnoho lidí z Přeštic a blízkého okolí je zapojeno  

do činnosti různých sportovních oddílů, ať už se jedná o fotbal, národní házenou, 

basketbal, odbíjenou, tenis, florbal, karate, kanoistiku, stolní tenis, gymnastiku, aerobik  

či jiný sport. Oddíly jsou sdruženy převážně v Tělovýchovné jednotě Přeštice nebo  

v Tělocvičné jednotě Sokol Přeštice. V posledních letech se na propagaci města nejvíce 

podílí právě oddíl národní házené TJ Přeštice, který svými sportovními úspěchy přináší 

radost všem příznivcům tohoto tradičního sportu. 

 

7.4.2 Tělovýchova v Přešticích 
Tělovýchova v Přešticích má mnohaletou tradici. V roce 1887 zde byla ustanovena 

Tělocvičná jednota Sokol. Dělnická tělocvičná jednota (DTJ) byla založena v roce 1906. 

Po první světové válce v roce 1921 vznikla Tělocvičná jednota Orel. O rok později byla 
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uvedena v činnost Federovaná dělnická tělocvičná jednota (FDTJ). Současně zde 

existovaly další různé, samostatně působící, sportovní kluby a odbory: Dělnický klub 

cyklistů, SK Přeštice, SK Český lev, SK Čechie Přeštice, vodácká a lyžařská skupina 

Klubu českých turistů (KČT), hokejový oddíl a skauti. SK Český lev, založený ve stejném 

roce jako SK Přeštice (1921), zanikl v roce 1925. V roce 1939 se spojily dva sportovní 

kluby – SK Přeštice a SK Čechie. Nejsilnější tělovýchovnou organizací v Přešticích byl 

Sokol. Sokolovna byla postavena v roce 1920 a současně v ní byl i sokolský biograf. 

V letech 1927 – 1929 byla provedena rekonstrukce sokolovny, ale cvičenci využívali raději 

školní tělocvičnu. Druhou silnou tělovýchovnou složkou byla Dělnická tělocvičná jednota, 

která do postavení Dělnického spolkového domu v roce 1931 cvičila postupně ve čtyřech 

nevyhovujících místnostech hostinců, z nichž jedna „ tělocvična“ byla upravena ze zrušené 

malé stáje hostince Na Kosině.30V těchto letech v Přešticích působily dva oddíly národní 

házené. Díky touze změřit své síly s rivalem ze stejného města a jednání, které povolilo 

start sokolského družstva s družstvem DTJ, bylo sehráno 30. 9. 1928 v Přešticích derby. 

Družstvo DTJ zvítězilo 5 : 4 a svůj úspěch zopakovalo i v odvetě o 14 dní později. 

Tentokrát s výsledkem 2 : 1. Další spolek - TJ Orel měl svoji tělocvičnu v zadním traktu 

staré pošty na náměstí. Dům nesl název Lidový dům podle Lidové strany katolické. 

Federovaná dělnická tělocvičná jednota cvičila krátkou dobu v sále hostince U Bláhů  

na Pohořku.31 Její činnost byla však zaměřena především na politicko – kulturní poslání. 

Sjednocením československé tělovýchovy v roce 1948 byla i v Přešticích vytvořena 

jednotná tělovýchovná organizace s názvem TJ Sokol Přeštice, která sdružovala: Sokol, 

DTJ, Orel, SK Přeštice, Junák (skauti) a KČT (Klub českých turistů).  

V současné době je Tělovýchovná jednota Přeštice největší tělovýchovnou jednotou 

v okrese Plzeň-jih.(Jak je to teď s okresy?)Právní subjektivitu zastřešuje pětičlenný 

výkonný výbor volený valnou hromadou. Kontrolním orgánem je rovněž volená,  

v současné době pětičlenná, revizní komise. TJ Přeštice vlastní hotel s ubytovací kapacitou 

50 lůžek (dvou a třílůžkové pokoje). Každý pokoj je vybaven vlastním WC, sprchou  

a televizí. Samozřejmostí je rovněž WIFI připojení k internetu zdarma. V areálu hotelu  

je možné využít také restauraci s terasou, saunu, kuželnu a klubovnu. V 18 oddílech  

a klubech je sdruženo téměř 1000 členů. Oddíly a kluby pracují samostatně a mají své 
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výbory v čele s předsedy. Sdružené oddíly a kluby provozují svoji sportovní činnost  

na sportovištích tělovýchovné jednoty (dvě travnatá fotbalová hřiště, hřiště národní házené  

s umělým povrchem, sportovní hala, kuželna, areál KČT) a ve volné přírodě.  

Hřiště házené a zázemí pro výchovu nových nadějí prošlo během desítek let řadou 

úprav. V roce 1976 byla nahrazena škvára za asfalt, který se během následujících let ukázal 

jako ne příliš zdravotně vhodný pro hráče. Na tento povrch byl následně v roce 2003 díky 

státní dotaci na rekonstrukci hřiště položen koberec s umělým povrchem. Po několika 

letech se začala projevovat nepropustnost asfaltu, kvůli němuž stála na hřišti voda i při 

menší přeháňce. A tak oddíl usiloval o další pomoc při rekonstrukci. V roce 2014 díky 

poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS  

II Jihozápad byl realizován projekt "Sportovně rekreační centrum Přeštice", při kterém 

byla provedena výměna dosluhujícího povrchu za nový, a v areálu hřiště přibyly venkovní 

fitness prvky. V celé historii se na všech rekonstrukcích podílejí především sami hráči 

velkým množstvím odpracovaných brigádnických hodin a svoji obětavostí. 

 

7.4.3 Období 1922 - 1928 
Házenou v Přešticích v roce 1922 začaly hrát překvapivě ženy, členky Sportovního 

klubu Český lev. Tento klub měl ve svém programu fotbal a pěstování sportu pro ženy – 

házenou. Bohužel na jaře roku 1923 činnost ženského družstva zanikla především kvůli 

nedostatku hráček. V této době byla házená považována za nevhodný sport pro ženy.  

Ty se snažily zachovat svoji ženskost, a tak přizpůsobily vzhled sportovního oblečení,  

ve kterém tehdy nastupovaly k zápasům. Tvořila jej tmavá skládaná sukénka, červenobílé 

pruhované tílko, tmavé punčochy, střevíce a na hlavě světlá čapka s kšiltem.  

Další pokus v roce 1928 již vyšel díky Dělnické tělocvičné jednotě, která 13. 7. 

ustanovila na schůzi cvičitelského sboru odbor házené. „Házená byla ustanovena jako 

samosprávní odbor na schůzi cvičitelského sboru DTJ Přeštice. Vedoucím je náčelník  

J. Fořt, který bude zastávat prozatím funkci jednatele a pokladníka. Kapitánem byl 

ustanoven Karel Brunát.“32V počátcích však byla házená jen zpestřením volných chvilek 

dorostenců mezi cvičením. Tak tomu bylo i 3. 6. 1928 v Merklíně, kdy se o přestávce 

veřejného cvičení tělovýchov chlapci domluvily a odehrálo se první utkání mezi DTJ 
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Merklín a DTJ Přeštice.  Podmínky byly odpovídající narychlo domluveného zápasu - 

lajny si musel každý domyslet a strany branky tvořila kopí, se kterými cvičili dorostenci. 

Největší potíž však byla s pomyslným břevnem, které každý viděl jinde.  Hra se setkala 

s velkým nadšením a za 14 dní následovala odveta v Lužanech, kterou pískal náčelník DTJ 

pan Fořt na cukrovou píšťalku. Ke svému třetímu utkání nastoupila družstva Přeštic  

a Merklína 29. 7. 1928. Tentokrát na hřišti v Přešticích, které bylo již opatřeno brankami. 

Hráči Přeštic zvítězili 14 : 4 a tím začala v Přešticích dlouhá éra národní házené. 

 

7.4.4 Období 1929 – 1939 
Dospělí sehráli svůj první zápas 5. srpna 1928, kdy se střetla dvě družstva domácích 

s DTJ Dnešice. V roce 1928 se v Přešticích hrála házená přechodně v Sokole, ale jen 

v rámci závodů o putovní pohár Pošumavské župy sokolské. Díky touze změřit své síly 

s rivalem ze stejného města a jednání, které povolilo start sokolského družstva s družstvem 

DTJ, bylo sehráno 30. 9. 1928 v Přešticích derby. Družstvo DTJ zvítězilo 5 : 4 a svůj 

úspěch zopakovalo i v odvetě o 14 dní později. Tentokrát s výsledkem 2 : 1.  

Za necelý půlrok bylo sehráno dvěma družstvy celkem 26 zápasů, z toho  

11 vítězných, 1 nerozhodný a 14 prohraných. V prvních utkáních v historii přeštické 

házené nastoupili tito hráči: Václav Šrámek, Josef Čada, Josef Fornouz, Václav Tuček, 

Václav Kasl, Karel Brunát, Josef Šustr, Václav Květoň. (viz obrázek č. 20) Další utkání  

na sebe nenechala dlouho čekat. Družstev házenkářů bylo dost, a tak se hrálo pravidelně 

každou neděli. Mezi soupeře DTJ Přeštice patřila např. družstva DTJ Útušice, DTJ 

Klatovy, DTJ Staňkov, DTJ Litice, DJ Plzeň VII, Sportovní sdružení Příchovice, Sokol 

Přeštice, DTJ N ? aj. Druhý rok činnosti byl již na utkání bohatší. Mezi jmény soupeřů 

přibývají i jména nová např. DTJ Blovice, DTJ Soběkury, DTJ Doudlevce, DTJ Líně, DTJ 

Zemětice, DTJ Horní Lukavice, DTJ Švihov, DTJ Plzenec, DTJ Nýřany. Vedle přátelských 

a mistrovských utkání se pořádaly i turnaje. První turnaj házené na Přešticku uspořádal 

odbor házené 29. 9. 1929 v Přešticích. Mezi konkurencí 10 družstev nenašli muži 

přemožitele a získali 1. místo. (viz obrázek č. 21) Ve čtvrtém roce činnosti se mistrovství 

nehrálo, zato se odehrála řada přátelských utkání a čtyři turnaje v Přešticích – dva turnaje, 

v Merklíně a ve Dnešicích. V roce 1932 bylo rozepsáno mistrovství 38. okresu DTJ, 

v němž hrála družstva z Přešticka a Merklínska. Soutěž čítala 14 družstev a Přeštice 
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obsadily pěkné třetí místo. (viz příloha č. 1). V letech 1935 – 1938 byl odbor házené 

v Přešticích v nečinnosti. Házená se hrála jen po cvičení nebo rekreačně na vodáckém 

hřišti u řeky „V brance“. Vliv na této stagnaci v letech 1934 – 39 měl i fakt, že hřiště DTJ 

bylo půjčováno na zápasy fotbalových klubů – SK Čechie Přeštice a SK Přeštice.  

 

7.4.5 Období 1940 – 1945 
V roce 1940 se mohla házená opět rozvinout. Cvičiště DTJ se uvolnilo díky 

vybudování nového hřiště na fotbal a odbor házené byl uveden v činnost v dubnu. Všichni 

víme, jaké události přinesly následující roky. Tyto události ovlivnily životy mnoha lidí  

a právě sport se pro ně stal možností projevit národní cítění a podporu českého národa. 

Přesto 1. 9. 1940 bylo ustanoveno družstvo žáků, v roce 1942 družstvo žen a v roce 1943 

družstvo dorostenců. Pro ně byla utvořena samostatná soutěž, v níž si vedli na nováčka 

soutěže velmi zdatně. V sestavě L. Andrlík, F, Andrlík, J. Fořt, V. Simbartl, J. Benedikt,  

K. Bouda, V. Janoušek, K. Fořt, J. Holý, V. Švihla, J. Brož a L. Fořt obsadili v Přeboru 

dorostenců DTJ pěkné třetí místo. Družstvo žen sehrálo celkem 9 zápasů, v nichž mělo  

za soupeře i družstva zvučných jmen: SK Blovice, Příchovice, SK Viktoria Plzeň a L. K. 

Ikar Plzeň. V roce 1943 se ženy dočkaly první soutěže ženských družstev. Byla ustanovena 

soutěž z 5 družstev Přešticka a od začátku si vedly výborně. Porazily všechny soupeřky - 

DTJ Zemětice, DTJ Horušany, DTJ Vřeskovice a DTJ Žerovice a vyhrály i turnaj  

ve stejném složení. Družstvo žen tvořily tyto hráčky: B. Květoňová, A. Sikytová,  

V. Velkoborská, M. Podaná, B. Tomanová, M. Engelmannová, J. Nováková, J. Zieglerová, 

M. Rájková a J. Živná. (viz obrázek č. 22) V důsledku válečných poměrů muselo být  

ze soutěže odvoláno družstvo mužů pro nedostatek hráčů.  Přestože se blížil konec války, 

podmínky pro sport byly stále těžší. Ustával veškerý sportovní život a s ním opět zanikla 

činnost odboru házené – 15 dní před koncem války. Z důvodu neustálých náletů 

hloubkových letců se hrát stejně nedalo, a tak tento rok bylo první kolo mistrovství 

Přešticka zároveň i kolem posledním. Navíc na hřišti v Přešticích se stejně hrát nemohlo, 

neboť zde byla ubytována jednotka spojeneckých vojsk. Po skončení války bylo sehráno  

1. poválečné utkání s DTJ Příchovicemi 22. května 1945 na jejich hřišti.  
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7.4.6 Období 1946 – 1949  
Po válce bylo na Přešticku v činnosti málo odborů házené, a tak se mistrovství  

38. okresu DTJ, nehrálo. Téměř všechny odbory na Plzeňsku se tehdy přihlásily  

do III. A třídy Západočeské župy, v níž hrálo 8 družstev z celého Plzeňska. Mezi ně bylo 

v roce 1946 zařazeno i družstvo DTJ Přeštice. Na podzim roku 1947 přestoupili muži již 

do vyšší - II. třídy. (viz obrázek č. 23) Činnost ostatních družstev Přeštic byla omezena pro 

nedostatek soupeřů. V roce 1948 se sjednocením tělovýchovných a sportovních organizací 

pravidelné mistrovské soutěže rozehrály až na podzim. Se 16 body skončili muži z Přeštic 

na druhém místě. Tehdy zářilo v družstvu útočné trio M. Plaček – J. Holý – J. Míka. 

Dalšími členy byli L. Andrlík, J. Kroupa, F. Andrlík, J. Fořt a J. Benedikt. V roce 1949 již 

tuto soutěž zcela ovládli a zajistili si tím postup do I. krajské třídy (viz příloha č. 3), tehdy 

již pod novým názvem TJ Sokol Přeštice – oddíl házené. (viz obrázek č. 24) Míra Plaček 

z Dobřan, Josef Míka z Vřeskovic, Jarda Holý z Přeštic vytvořili jeden z nejúspěšnějších 

útoků přeštické házené následujících let. V postupovém roce 1949 sehráli muži 23 utkání, 

z toho 13 mistrovských, 5 přátelských a 5 turnajových. Tento útok nastřílel 131 branek! 

Jednotlivě Míra Plaček 77, Jarda Holý 36 a Josef Míka 18 branek. 

Pan Josef Míka zavzpomínal v roce 2013 při oslavách 85 let národní házené 

v Přešticích na své začátky: „ Když jsem tady v Přešticích začínal, hrálo se převážně  

na pískovém podloží a hrálo se bez jakéhokoli technického zázemí. Tady v Přešticích byla 

dřevěná kůlna, sprchy žádné. Mytí bylo u studně pod pumpou. Žádné cesty na zápasy auty. 

Spoluhráči přijížděli z okolí na kolech. Když srovnám hru naší doby a dnes, musím říci,  

že hra v dnešní době je rychlejší a kombinačně pestřejší. Změna je i ve velikosti míče.  

My jsme hráli s větším míčem a na míči bylo vázání, které jsme vyhledávali při střelbě.“ 33 

 

7.4.7 Období 1950 – 1959  
První roky padesátých let nového desetiletí znamenají problémy s nedostatkem 

hráčů mužského oddílu – 8 hráčů nastoupilo na vojenskou službu, a tak družstvo bylo 

doplněno dorostenci. K prvnímu mistrovskému zápasu nastoupilo družstvo mužů 9. dubna 

1950 v Přešticích proti Holoubkovu. Přeštice zvítězily 13 : 10. Střelecky se prosadili: Míka 

7 branek, Plaček 5 branek a Levora 1 branka. (viz obrázek č. 25) Větší péče se dostávalo 
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především mládeži. V roce 1951 začali hrát žáci a velkým vzorem se pro ně stali 

dorostenci. Ve finále krajského přeboru hraném ve Šťáhlavech, porazili dorostenci Přeštic 

družstvo Sokola Nezvěstice 4 : 3(viz obrázek č. 26) a vybojovali druhé místo v přeboru 

kraje. Tímto umístěním si zajistili postup do druhého kola přeboru ČSR. 

O rok později již začaly vrcholné tělovýchovné orgány maximálně prosazovat 

handbal. Nejasností začalo přibývat. Do poslední chvíle se nevědělo, jaká házená se bude 

hrát. Rozhodnutí padlo až na krajské konferenci v Plzni, kdy bylo téhož roku odhlasováno, 

že na Plzeňsku se bude hrát dál česká házená, a to muži i dorost. Dle výpovědi účastníků 

této konference zde panovala nesourodá atmosféra a ani delegovaný zástupce ČOS34 

z Prahy na dotaz jaká házená se vůbec bude hrát, odpověděl, že sám ještě neví.35 

S platností od 1. 1. 1953 bylo určeno, že u nás budou zavedeny dvě soutěže – česká házená 

a házená (handbal -  mezinárodní házená).36 

     Od roku 1953 házenkáři hráli pod názvem Slavoj Přeštice a vypadalo to,  

že s novým názvem přicházely další úspěchy, především v ženské házené. V roce 1955 

získalo družstvo mladších dorostenek ve složení: Čadková Alena, Burešová Jana, 

Havlíčková Marie, Krajcmanová Marie, Loudová Jana, Malá Zdeňka, Sýkorová Marie, 

Štychová Jana, Velkoborská Ludmila a Vizingerová Květa první titul krajského přeborníka 

v přeštickém oddíle.  Díky titulu si zahrály dorostenky kvalifikaci v Přešticích o postup  

do finále Přeboru ČSR, kde ztratily pouze bod, když remizovaly s děvčaty z Chomutova. 

Finále se hrálo v Ostrohu u Uherského Hradiště za účasti 6 družstev a děvčata obsadila 

čtvrté místo. (viz obrázek č. 27) O dva roky později dorostenky opět vyhrály krajský 

přebor a další ročník soutěže na podzim roku 1957 zahájily již jako družstvo žen ve II. lize. 

(viz obrázek č. 28) Dařilo se i mladším kategoriím – v roce 1954 získali žáci třetí místo 

v krajském přeboru (viz obrázek č. 29), v roce 1958 si titul krajského přeborníka 

vybojovaly mladší dorostenky a starší žačky. Mladší žačky pod vedením trenéra Ivana 

Moravce získaly titul přeborníka kraje o rok později, a tím si zajistily postup do kvalifikace 

oblasti Čech, kterou zcela ovládly. Nestačily až na družstvo hráček TJ Znojma, se kterými 

prohrály v celorepublikovém finále. Přesto radost ze stříbrných medailí byla obrovská. 
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Družstvo žaček hrálo ve složení A. Burešová, V. Burešová, Fikarová, Kouřimská, 

Maňhová, Kuželíková, Cibulková, Loudová, Tykalová, Havlíčková, Hofmannová, Jílková. 

(viz obrázek č. 30). Muži zakončili tento ročník druhým místem v I. krajské třídě. 

 

7.4.8 Období 1960 – 1969 
V roce 1960 hrálo soutěžně 6 družstev, která sehrála dohromady 125 utkání. 

Úspěch na začátku 60. let zaznamenala hlavně družstva v ženských kategoriích. Titul 

přeborníka kraje získaly ženy, dorostenky i starší žačky. V roce 1961 hrály starší žačky 

finále přeboru. V prvním utkání prohrály v Chodově u Karlových Varů 3 : 2, ale 

k odvetnému utkání v Přešticích již nedošlo vinou krajské sekce. Bylo tedy rozhodnuto,  

že kvalifikačního turnaje v Praze se mohla zúčastnit dvě družstva z Plzeňského kraje.  

Na kvalifikaci v Praze hrálo 8 družstev z českých krajů ve dvou skupinách. Vítězi skupin  

se stala družstva Přeštic a Náchoda. Ve finále zvítězil Náchod 0 : 1 a žačky získaly druhé 

místo.(viz obrázek č. 31) Ani tyto úspěchy nezabránily propadu ženské házené 

v následujících letech. Ten byl zapříčiněn především nízkým počtem hráček, nedostatkem 

trenérů i financí. V roce 1963 sehrály ženy v krajském přeboru jen 3 utkání a pro 

nedostatek hráček ze soutěže vystoupily. V jarní části sezóny 1965/66 reprezentovala 

házenou v Přešticích už jen mužská družstva a muži reprezentovali Přeštice výborně. 

Vybojovali první místo v krajském přeboru a postup do II. ligy, o který se snažili pět let. 

Kádr družstva tvořili tito hráči: Ježek, Treml, Hranáč Jan, Nechutný, Roček, Malý Ota, 

Brunát, Plaček, Malý Petr, Černý, Hranáč Pavel. Trenéry družstva byli Plaček, Běl a Ježek. 

(viz obrázek č. 32)Nejlepším střelcem krajského přeboru byl Petr Malý s 91 nastřílenými 

brankami. O vítězství v tomto ročníku urputně bojovala čtyři družstva v čele tabulky  

do posledního kola. Tehdy pátý tým v tabulce Sokol Žerovice hrál v posledním kole 

v Přešticích a málem připravil domácí o postup do II. ligy. (viz příloha č. 4) Žerovický hráč 

Jiří Benedikt střílel branku za brankou a nic nedbal, že chceme postoupit. Naše obrana 

byla bezmocná a útok samou nervozitou zapomněl střílet. No, ale na konec to všechno 

dobře dopadlo a dva potřebné body se nám podařilo uhrát výsledkem 13:11. Poslední 

hvizd rozhodčího byl lékem na nervové zatížení hráčů i diváků. 37 
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Také družstvo mužů B s trenérem V. Bělem oslavilo postup z okresu do II. krajské 

třídy. Družstvo B se o pouti přátelsky utkalo se starou gardou, a že se bylo na co dívat. 

Utkání bylo zajímavé ukázkou staré techniky v kombinaci s novou.  Úspěch zaznamenali  

i dorostenci vedení M. Plačkem, kteří se v krajském přeboru umístili na třetím místě  

a na krajských turnajích se umisťovali na předních místech. (viz obrázek 33)V roce 1968 

klesl počet členů na 68. V soutěži hrála už jen mužská družstva – 2 družstva muži, 

dorostenci a žáci. Od následujícího roku oddíl nese opět nové jméno. Je vynecháno slovo 

Slavoj a oddíl je zapsán jako Tělovýchovná jednota Přeštice – oddíl české házené. Přeštičtí 

muži po třech letech účasti v II. lize skončili na třetím místě. (viz obrázek 35) Jako odměnu  

za tento úspěch byl uspořádán autobusový zájezd na utkání Čechy – Morava v Řevnicích, 

kde za družstvo Čech hrál útočník oddílu TJ Přeštice Petr Malý, toho času na vojně 

v Dukle Příbram. 

Po celá šedesátá léta dochází k opravám zázemí na hřišti. Byly provedeny opravy 

střechy šaten, záchodku, prohloubena studna, ze staré verandy a darovaného materiálu dvě 

šatny, stavba umývárny. Velký dík patřil důchodcům – členům oddílu.  

SHM - Sportovní hry mládeže  

 Již v roce 1951 byla ustanovena celostátní zkušební soutěž SHM, které se zúčastnili 

i dorostenci z Přeštic. V Přešticích se tyto hry pravidelně konaly od roku 1961. Organizaci 

těchto her měl na starost pan Karel Potůček - učitel a zároveň hráč oddílu. Jak se vypořádat 

s nedostatkem dětí v oddíle? To byla jistě jedna z původních myšlenek pana Karla 

Potůčka, proč pořádat Sportovní hry mládeže. Hrálo se turnajovým způsobem za účasti  

4 družstev žáků a 3 družstev žákyň. Sportovní hry mládeže získávaly na síle a např.  

na VII. Sportovních hrách hrálo celkem 20 družstev – 11 družstev chlapců a 9 družstev 

dívek. Dlouholetá práce s mládeží se vyplatila a organizátoři těchto her zaznamenali 

především zvyšující se počet děvčat. Stalo se již pravidlem, že se v těchto hrách objevil 

nějaký talent, který na sebe upozornil mimořádným výkonem. A to bylo cílem těchto her – 

dát dětem příležitost k uplatnění v oddíle. (viz obrázek č. 34) 

 

7.4.9 Období 1970 – 1979 
„Slovo liga má kouzelnou moc, která vábí a přitahuje každého opravdového 

sportovce, jenž svůj život upsal sportu, který mu přirostl k srdci. Cesta je to však předlouhá 
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a těžko schůdná. Zdolat ji může jen ten, kdo nedbá času, ani tvrdé přípravy na trénincích 

 i v nesčetném množství sehraných utkání. A ani peněz, neboť nač má nárok skutečný 

amatér z malého oddílu zdaleka nestačí.“ 38V sezoně 1969/70 pod vedením Míry Plačka  

se stal sen skutečností. Družstvo ve složení Kožíšek, Treml, Nechutný, Hranáč Jan, Malý, 

Sýkora, Plaček ml., Kohout Jaroslav, Roček a Pěchouček ovládlo tabulku II. ligy  

(viz příloha č. 5) a postoupilo do I. ligy. (viz obrázek 36)  

 Přeštice si daly překrásný dárek k oslavám 65. let národní házené v republice.  

Pro každého hráče to byla odměna především za čas věnovaný tvrdé přípravě, pro trenéry 

klubu výsledek péče o mládež, neboť řada ligových hráčů začínala právě v družstvu žáků 

v Přešticích.  

Hned v první sezóně I. ligy obsadili muži výborné druhé místo v tabulce se stejným 

počtem bodů jako první Ejpovice. V posledním kole se hrálo utkání Přeštice – Ejpovice 

před zraky 1000 diváků. I když Přeštice zvítězily 15 : 8, přesto skončily na druhém místě  

o skóre. Rozdíl byl v počtu obdržených branek a těch Přeštice měly o 8 více než soupeř.  

Zajímavostí bylo, že záběry z utkání natáčela Česká televize pro večerní sportovní 

zpravodajství. Člen družstva Jaroslav Treml řekl: „Vzpomínám na prvé utkání s Teslou 

Nýřany na našem hřišti, které přilákalo na 800 diváků. Po dramatickém boji skončilo 

nerozhodně 13:13. V dalších zápasech jsme sbírali zkušenosti. Hned v prvém roce jsme 

získali až neuvěřitelně velký počet bodů, který nás vynesl na první příčky ligové tabulky, 

takže v závěru jsme bojovali o titul.“39(viz obrázek č. 37)Velmi pozoruhodným úspěchem 

bylo i jmenování hráče J. Kohouta mistrem sportu v národní házené – jako prvnímu 

v oddílu TJ Přeštice. I anketu o nejlepšího hráče roku, kterou vyhlásil Svaz národní házené 

v Praze, ovládl hráč z Přeštic – P. Malý.  

 A to ještě nikdo netušil, jaké úspěchy čekaly národní házenou v Přešticích 

v následujících sezónách - pět mistrovských titulů v řadě. Zkrátka nastala úspěšná 70. léta, 

během nichž se jméno Přeštice objevovalo ve sportovním dění velmi často. Sestava mužů 

v sezóně 1971 – 1972 (Kožíšek, Bouda, Treml, Kolena, Hranáč J., Kohout J., Malý, 

Pěchouček, Sýkora, Kohout Jar.), (viz obrázek č. 38) s trenérem V. Bělem zcela 

suverénním způsobem ovládla tabulku. Během celé soutěže nepoznalo porážku a ztratilo 
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pouhý jeden bod na hřišti Podhorního Újezdu.  Na druhém místě skončilo družstvo VŽKG 

Vítkovice s 27 body, tedy o 16 bodů méně než první Přeštice. (viz příloha č. 6) Přeštický 

útok byl zvolen nejlepším útokem soutěže – nastřílel 388 branek. Nejúspěšnějšími střelci 

byli: Josef Kohout 130 branek, Pěchouček 124 branek a Malý 87 branek. Nejlepší obrana 

soutěže byla také z Přeštic. Nebylo divu, že titul mistra sportu v tomto roce získal útočník 

Petr Malý a obránce František Bouda. Ve třetím ročníku ankety o nejlepšího hráče Svazu 

národní házené byl vyhodnocen útočník Josef Kohout.  

      Přestože těmto letům vládli muži, nemůžeme zapomenout i na další úspěchy 

ostatních družstev. Úspěšné byly žačky – v roce 1972 získaly stříbrné medaile na přeboru 

republiky (viz obrázek č. 39), kdy ve finále hraném v Přešticích nestačily na družstvo 

Rubena Náchod. O dva roky později získaly bronzové medaile ve finále přeboru ČSSR 

hraném v Náchodě. Stejnou medaili získaly na republikovém přeboru dorostenky v roce 

1975. (viz obrázek č. 40) Tento rok byl zlatý pro házenou v Přešticích – v republikových 

pohárech získali zlaté medaile žáci, dorostenky a dorostenci. Ti o rok později zaznamenali 

další úspěch – zlaté medaile, když na přeboru republiky neokusili hořkou příchuť porážky. 

Prvními dorosteneckými přeborníky v oddíle se stali: Adámek, Odvárka, Havránek, Švarc, 

Brabenec, Douša, Matýs, Bezděk. Trenérem byl V. Janča. (viz obrázek č. 41) I družstvo 

starších žáků získalo v roce 1973 titul „Přeborník Čech“, když zvítězilo ve kvalifikaci 

v Novém Městě pod Smrkem. S trenérem J. Šobrem si zajistili postup do finále přeboru 

ČSSR, kde byli čtvrtí. (viz obrázek 42) 

  Soustavná a cílevědomá práce s mladou generací a vytváření podmínek pro sport 

jsou priority jednoho z nejlépe pracujícího oddílu v našem okrese. Pochvalu si oddíl 

národní házené vyslechl i z úst předsedy ústřední trenérské rady a pozdějšího předsedy 

Svazu národní házené pana A. Mašity na výroční schůzi oddílu v Přešticích. Ten vyzdvihl 

úspěšná sedmdesátá léta přeštického oddílu i jednotlivce: „ Řada hráčů ligového mužstva 

je držiteli čestného vyznamenání v tělovýchově – mistr sportu v národní házené. Někteří 

hráči byli a dosud jsou členy širšího kádru reprezentantů našeho sportu: Josef Kohout, 

Petr Malý, Josef Pěchouček, František Bouda i Antonín Kožíšek. Tito hráči patřili svými 

vrcholnými výkony a fair hrou k nejpopulárnějším hráčům reprezentačního celku při 

tradičních mezizemských utkáních.“40 
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      Ligové družstvo mužů v roce 1976 již popáté za sebou vybojovalo titul mistra 

ČSSR v národní házené. (viz obrázek 43) To se dosud žádnému družstvu v třiapadesátileté 

historii těchto utkání nepodařilo. Rozdíl mezi prvním a druhým týmem tabulky byl 9 bodů. 

(viz příloha č. 7) Původní kádr hráčů se neměnil, jen nově byli zařazeni Švarc, Fornouz. 

Trenérem družstva byl Treml. Mezi nejlepší střelce ligy se na třetím místě umístil Josef 

Kohout se 140 nastřílenými brankami během 29 zápasů. V roce 1976 se slavilo 750 let 

města Přeštic. K této příležitosti bylo naplánováno televizní utkání I. ligy mužů. Pro 

značné technické potíže však nebylo možné odehrát zápas v Přešticích. Utkání tak bylo 

přeloženo do Prahy na hřiště Spartaku Praha 4 – Podolí. Ligový zápas mužů TJ Přeštice – 

Tesla Nýřany se uskutečnil 20. června 1976 před zraky diváků České televize a muži 

Přeštic s velkým rozdílem zvítězili - 28 : 19. Pamětníkům tohoto televizního přenosu 

utkvěla v paměti ukázka vrcholové techniky národní házené, zejména útočných řad Přeštic. 

(viz obrázek č. 44) V roce 1978 oslavila národní házená 50 let v Přešticích. Oslavy 

proběhly 3. a 4. června 1978. Po oba dva dny probíhala na hřišti utkání mužů a žen  

a na závěr proběhla Slavnostní schůze. (viz obrázek č. 45, 46), (viz příloha č. 8) Na konci  

70. let přibyly ještě další úspěchy, díky nimž se projevil zvýšený zájem mládeže o národní 

házenou v Přešticích.  

 

7.4.10 Období 1980 – 1989  
V tomto období se neopakovaly úspěchy z let předešlých, ale přesto přibyly další 

medaile do pokladnice oddílu. Zlatou ligovou příčku z ročníku 1979/1980 (viz obrázek  

č. 47) muži v letech 1981 - 83 vyměnili za stříbrnou. O sedmém titulu v Přešticích psal  

i sportovní týdeník Stadión jako o věci nevídané, a to přidali muži v dalších letech ještě 

další tituly. (viz příloha č. 9) Zájem o házenou v Přešticích však neklesal, ba naopak. 

Národní házená zde byla velice oblíbená, a tak poprvé v historii oddílu bylo v činnosti  

i družstvo mužů „C“. Úspěchy ligového družstva na sebe nenechaly dlouho čekat, i díky 

velké základně hráčů, neboť družstvo A bylo průběžně doplňováno o hráče  

z B a C kolektivů. V roce 1984 se vrací ligový titul do Přeštic. O rok později se nepodařilo 

titul obhájit a družstvo se ocitlo na nepopulární čtvrté příčce. V sezoně 1985 -86 se však 

muži stávají „Přeborníky ČR“ již podeváté v historii klubu. Dramatický souboj o titul  

se rozhodl až v posledním kole na půdě úřadujícího mistra Sokola Studénky, kdy hosté 

zvítězili o dvě branky v poměru 16 : 14. O vítězství se zasloužili: Adámek, Hajžman, 
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Bouda, Fornouz, Štrunc, Zadražil, Švarc, Voráček, Ausberger, Šteflík, Levora.  

(viz obrázek č. 48) Následující cesta mužů ligou měla sestupnou tendenci – 2. místo 

(1987), 3. místo (1988) a 4. místo (1989). 

 Dařilo se i v ženských družstvech. V sezoně 1981 – 82 hrála krajský přebor dvě 

přeštická družstva. Družstvo B získávalo zkušenosti, ale družstvo A získalo titul Přeborník 

kraje a postup do kvalifikace o I. ligu. Celek pod trenérskou taktovkou I. Moravce si vedl 

velmi dobře a získal pro oddíl poprvé v historii I. ligu žen. Tým tvořily tyto hráčky: 

Brožová, Mašková, Malátová, Kaslová, Sedláčková, Kriegerová, Adámková, Tušková, 

Zadražilová, Horejcová.(viz obrázek č. 49). Po ročním působení, po zvážení výkonnosti, 

ženy opouští 1. ligu. V roce 1986 pod vedením K. Tuška, ženy ovládly tabulku znovu 

s náskokem 9 bodů a skórem 301 : 74. (viz příloha č. 10) „Opět vyvstaly hlasy, zda hrát 

kvalifikaci o I. ligu či ne. Názor družstva byl jednoznačný – hrát. Družstvo v tomto šlo ještě 

dál: hrát a vyhrát. Jít do ligy a ukázat všem hlasům, jež byly proti, že jsme dobrý kolektiv, 

který ví, co chce, a že na ligu máme.“41 Po vítězství žen z Přeštic v kvalifikaci v Červeném 

Kostelci, se vrací I. liga do Přeštic. (viz příloha č. 11, 12), (viz obrázek č. 50) Před 

začátkem sezóny panovaly obavy, ale již v prvním kole se podařilo ženám zvítězit nad TJ 

Náchod 16: 9. Hlavním úkolem žen bylo uhájit ligu i pro následující sezóny.  

Díky stabilizovanému kolektivu, chuti do hry a tréninkové píli se umístily na sedmé příčce. 

Se zkušenostmi přicházel i postup v tabulce v dalších ročnících. Po pátém místě v roce 

1988 následuje historicky první ligová medaile žen, a to bronzová. V sestavě se objevují 

známá jména – Adámková, Kriegerová, Havlíčková, Černá, Tušková, Odvárková, Kaslová 

J., Kaslová A., Zápotocká, Lucáková, Zadražilová, Králová, Kindlová.  O rok později  

se ženám houpala na krku ještě medaile stříbrná. (viz příloha č. 13) 

    I mládežnická družstva zažila vzestupnou tendenci svých výkonů. Za zmínku stojí 

úspěch dorostenek v roce 1985 pod vedením K. Tuška - titul „Přeborníka ČR“, který 

nahradil očekávané úspěchy v soutěži dospělých. I mladší žáci v roce 1989 skončili druzí 

na Přeboru ČSR v Přerově, mladší žačky skončily v oblastním přeboru na třetím místě  

a dorostenky obsadily 3. místo v krajském přeboru. (viz obrázek 51) 

 V roce 1988 oddíl pořádal oslavy 60 let NH v Přešticích. Oslavy byly zahájeny akcí 

Expedice sídliště – veřejný házenkářský šestiboj nejen pro členy oddílu všech věkových 
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kategorií, ale i pro příchozí. Dále následovaly zápasy žactva, starých gard mužů i žen, 

společenský večer a nedělní zápasy, ve kterých se střetly celky mužů a žen proti vybraným 

kolektivům Západočeského kraje. O této akci se psalo i v celostátním tisku – Rudé právo, 

Zemědělské noviny, Sport, Pravda a Nový život. (viz příloha č. 14) 

Od roku 1989 pořádá oddíl národní házené každoročně letní výcvikový tábor  

pro svoji mládež. Tradiční forma zájmového tábora je proložena poměrně náročnými 

házenkářskými výcvikovými bloky. Předmětem těchto bloků je především fyzická 

příprava, míčová technika, střelba, zvládání prvotních herních útočných i obranných 

systémů, jakož i taktických variant. Neméně důležité je utužování kolektivu díky 

rozmanitým hrám. Těmito letními sportovními tábory prošel nejeden pozdější přeborník 

republiky v mládežnických kategoriích. 

To vše by ale nebylo možné bez obětavosti členů oddílu, kteří na sebe berou 

především zodpovědnost za ostatní a starostí spojených s organizací této poměrně 

náročných akcí. První tábor se konal v Hradci u Stoda. Několik ročníků se konalo 

například v Nýrsku, ve Strýčkovicích, ve Věšíně u Rožmitálu, v Blovicích, v Nezvěsticích 

a v dalších místech, kde najdou házenkáři správnou vybavenost. Poslední ročník tábora  

se konal v Nýřanech za přítomnosti 90 dětí, 14 trenérů a 6 dalších členů realizačního týmu. 

Všichni účastníci si pochvalovali výborné zázemí, které jim poskytla základní škola 

v Nýřanech a oddíl NH Dioss Nýřany. (viz příloha č. 15) 

  7.4.11 Období 1990 – 1999 
 Změny na scéně politické zasáhly i sportovní odvětví. Především vymezení  

na olympijské a neolympijské sporty znamenalo změnu v dotačním systému. Po roce 1989 

nastala doba hledání sponzorů, firem a osob ochotných přispívat do pokladny našeho 

oddílu. Změnu pocítili všichni, kdo se starali o chod oddílu. Skončilo politické hodnocení 

veřejné angažovanosti a zaměstnání dostalo přednost před sportem a koníčky.  

    Muži zaznamenali poprvé pád do druhé poloviny tabulky a ročník 1990 -91 

zakončili sedmým místem. (viz obrázek č. 52) Z rozhodnutí výboru do následující sezóny 

celek mužů nebyl přihlášen. Malý zájem a nechuť hráčů, nedostatek kvalitních hráčů  

i málo financí, to vše se podepsalo na rozhodnutí ukončit dvacetileté působení mužů v lize. 

Muži bojovali v krajském přeboru po celé desetiletí. S příchodem trenéra K. Tuška,  

se začal kádr mužů formovat, jeho úkolem byl postup zpět na ligové pole. Nedaří se zajistit 
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chlapecké mládežnické celky. Poslední sezóna starších žáků skončila v roce 1992 druhým 

místem v oblastním přeboru a stejným umístěním i v Poháru ČR. (viz obrázek č. 53) Celek 

dospělých byl od poloviny devadesátých let jediným mužským zástupcem přeštické 

házené. Pro nezájem žáků se nepovedlo udržet družstva mládežnických kategorií a ani 

nábory nových nadějí nebyly úspěšné. Jak se ukázalo později, řada chlapců dala přednost 

více rozšířenému sportu - fotbalu. Nutno dodat, že Přeštice přece jen v mužské kategorii 

dosáhli ještě jednoho nemalého úspěchu. Stará garda mužů vedle přátelských utkání 

s Oplotem zvítězili i na turnaji bývalých mistrů v Podhorním Újezdě. Sestavu tvořila 

známá jména: m. n. h.42 Adámek, z. m. s43 Bouda,  m. n. h. Zadražil, m. s.44 Nechutný,  

m. s. Hranáč, m. s. Tomíšek, z. m. s. Josef Kohout, m. s. Malý, M. s. Jaroslav Kohout, 

Tušek a Baumrukr. (viz obrázek č. 54) 

Nechtěná přeměna na pouze ženský oddíl přinesla nepřehlédnutelné výsledky. Ženy 

šířily slávu házené dál. Na krk přeštických žen přibyly pod taktovkou trenéra K. Tuška 

medaile za 3. místo (1992), (viz obrázek č. 55) a 2. místo (1994). (viz příloha č. 20) 

Družstvo ve složení: Adámková, Krocová, Kriegerová, Tušková, Zimmermanová, Kaslová 

A., Květoňová, Bradová, Sedláčková, Lešetická se mohlo pyšnit vyhlášením ocenění pro 

nejlepší ligovou obranu, stejně jako v předešlé sezóně. Liga žen byla velmi vyrovnaná. 

Mnohdy rozhodoval jeden bod o pádu či zlepšení o dvě až tři místa. Zlepšení přinesla  

až podzimní část roku 1999, kdy ženy držely 5. místo s minimální bodovou ztrátou  

na nejvyšší stupně.  

  Dorostenkám patřil především rok 1998, kdy po několik let spolu hrající kolektiv 

s výrazným náskokem zcela ovládl přebor oblasti. Svoje umění s velkou bojovností 

předvedlo tohle družstvo i na mistrovství ČR ve Vítkovicích. Pod vedením úspěšného 

trenéra K. Tuška získaly zlaté medaile. Kašparová, Pexová, Adámková H. ml., Volmutová, 

Miltová, Hlaváčová, Hochová, Sikytová, Voláková, Dražková, Tumpachová, 

Pěchoučková, Ménerová byly společně vyhlášeny jako nejlepší kolektiv mládeže v okrese 

Plzeň – jih. (viz obrázek č. 56) 

  I starší žačky získaly pro svůj klub titul Mistryně ČR 1995 – 96. Pod vedením 

manželů Zadražilových vybojovaly zlaté medaile Krsová, Volmutová, Tumpachová, 
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 Titul Mistr národní házené 
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 Titul Zasloužilý mistr sportu 
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 Titul Mistr sportu 
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Pexová, Miltová, Hlaváčová, Dražková, Ménerová, Hanzlíková, Stehlíková. Nejlepší 

brankářkou mistrovství byla vyhlášena A. Krsová.  

   Mladší žačky začaly novou dekádu ziskem stříbrné medaile z Přeboru republiky. 

Po několika letech, kdy proběhla generační výměna, získaly ještě dvě druhá místa 

v oblastním přeboru a v Poháru ČR obsadily 2. a 3. místo. Činnost oddílu za rok 1996 

zhodnotil na valné hromadě pan Petr Šatra.(viz příloha č. 21). Zlatým písmem byl zapsán 

do historie rok 1999 pro mladší žačky, které pod taktovkou trenérek Tuškové 

s Tykvartovou získaly zlaté medaile na mistrovství ČR ve složení: Kripnerová, Kubátová 

M., Šlajchová, Horáková, Šelepová, Šindelářová, Krouparová E., Slavíková, Vejražková 

P., Vejražková Z., Weitzová, Žílová K. Individuální ocenění přidaly Kripnerová jako 

nejlepší brankářka, Krouparová jako nejlepší střelkyně. Příjemnou zprávou zejména  

pro patrioty přeštické házené bylo, že v ročníku 1999 – 2000 měl oddíl opět v každé 

kategorii soutěžní družstvo.  

7.4.12 Období 2000 – 2009 
Mužům se v roce 2001 podařilo postoupit pod vedením K. Tuška z oblastního 

přeboru do II. ligy a postupně zamířit na výsluní jako generace ze sedmdesátých let.  

O vstup do II. ligy se zasloužili – Fořt, Cibulka, Sýkora R., Jindřich, Tušek K., Zeman, 

Malík, Lang, Moravec, Stehlík, Sýkora Z., Tušek M. Pátá příčka v roce 2004, šestá příčka 

v roce 2005 a konečně bronzové medaile v roce 2006. I další ročník 2006 – 2007 byl velmi 

dobře rozehrán pro přeštický celek a muži obhájili bronzové medaile. Družstvo poskládané 

ze zkušených hráčů na jedné straně a dorostenci na straně druhé podávalo nevyvážené 

výsledky, i přesto se mu podařilo v roce 2008 pod vedením P. Moravce postoupit.  

(viz obrázek č. 57), (viz příloha č. 22) V ročníku 2008 – 2009 se v Přešticích po sedmnácti 

letech hraje opět I. liga mužů. Mladý tým měl jediný cíl, udržet se v I. lize, a ten se mu pro 

následující dva ročníky povedl splnit, když opakovaně muži zakončili sezónu na deváté 

příčce. Ženy si po čtvrtém místě z minulé sezóny spravily chuť ziskem bronzových 

medailí, když v posledním kole nedaly šanci již stříbrné Studénce. V následujícím roce  

si polepšily o příčku výš a na zisku stříbrných medailí se podílely Čermáková, Klinerová,  

m. n. h. Kriegerová, Plešáková, Stehlíková Pavlína, Kalčíková, Mrnková, m. n. h. Bradová, 

Šteflíková, Fořtová, Stehlíková Petra, Voláková s trenérskou dvojicí m. n. h. Adámek, 

Šatra.  Rok 2003 skončil šestým místem za očekáváním. Do nové sezóny proto šla děvčata 

s jasným cílem – vylepšit si reputaci. Na Českém poháru v Chomutově dala jasně najevo 
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ziskem 3. místa, že budou bojovat o přední pozice v lize. Již tři kola před koncem měla 

jisté bronzové medaile, ale vítězstvím v Rokytnici si zajistila 2. místo za Žatcem. 

V ročníku 2004 – 05 se poprvé hrálo play off. Nerozhodovalo tedy umístění po základní 

části, ale forma vyřazovací části. V roce 2006 získala do třetice stříbrné medaile. Z třetího 

místa se podařilo vstoupit do play off vítězně proti Žatci. V semifinále na rozjetá děvčata 

z Přeštic nestačila Dobruška a následovalo finále s Chomutovem, které se bohužel nevyšlo, 

a zisk prvního ligového titulu se nezdařil. Soupeř si totiž v obou zápasech hned v prvním 

poločase vybudoval dostatečný náskok, který si i pohlídal. Velký dík za skvělou sezónu 

patřil celku pod vedením m. n. h. J. Adámka, Mgr. J. Králové, Petra Šatry, jehož součástí 

byly: Klinerová, Čermáková, Tůšová, Mrnková, Kalčíková, Stehlíková Pavlína, Kubátová, 

Zadražilová, Skálová, m. n. h. Bradová, m. n. h. Šteflíková, Fořtová, Stehlíková Petra, 

Voláková, Živná. (viz obrázek č. 58) Na postu trenéra střídá J.. Adámka pan Stanislav 

Zadražil se svojí ženou Jaroslavou a hned v prvním roce vedení v letech 2007/2008 získali 

medaili. Ženy sice po základní části skončily na páté příčce, ale v play off si nevedly 

špatně a získaly bronzové medaile. (viz obrázek č. 59), (viz příloha č. 23) Dařilo se také 

družstvu ženy „ B“, bojovaly každý rok o přední příčky oblastního přeboru a několikrát jej 

ovládly.  

Ani mládežnická družstva si nevedla špatně. Velkým úspěch zaznamenalo v roce 

2003 družstvo mladších žákyň vedené E. Tuškovou a H. Adámkovou, které přivezlo  

do Přeštic zlaté medaile z halového Mistrovství ČR. Svoji formu potvrdily i na Mistrovství 

ČR, kde porazily všechny soupeřky výrazným rozdílem. I starší žákyně navázaly na dovoz 

medailí z republikových soutěží. Po výborných výsledcích v několika po sobě 

následujících sezónách, přiváží i ony do Přeštic titul Mistryně ČR.  Taktéž dorostenky 

vykazovaly výborné výsledky, nejvíce se jim dařilo v ročníku 2006 – 2007, kdy nenarazily 

na přemožitelky a získaly zlaté medaile jak na halovém Mistrovství ČR, tak i na letním 

Mistrovství ČR. Dosažené výsledky mládežnických ženských celků byly příslibem pro 

následující vývoj ženské házené v Přešticích.   

Chlapecké celky však také nestály v ústraní. Mladší žáci nejlépe zvládli sezónu 

2005 – 2006, kdy byli doslova k neporažení. Vyhráli zimní přebor, přebor oblasti  

a medaile dovezli i z republikových soutěží. Na obou Mistrovstvích ČR – letním i zimním, 

poznali jen jednoho pokořitele, a tím se stali chlapci ze Žeravic. U starších žáků  

se vystřídalo několik trenérů, ale i přesto přibylo do síně slávy v Přešticích několik trofejí.   
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Za největší úspěch této dekády byl jistě považován zisk zlatých medailí z Mistrovství ČR  

a titul Mistři ČR. Ten se vrací do Přeštic po dlouhých 33 letech. Po několika hodně 

problematických letech, kdy se nedařilo celek dorostenců poskládat, nastal obrat. Po letech 

strávených uprostřed tabulky družstvo přebral zkušený trenér K. Tušek a s ním se dostavily 

v sezóně 2004 – 2005 první úspěchy. Dorostenci si vítězstvím na zimním oblastním 

přeboru zajistili účast na halovém Mistrovství ČR, které ovládli. Úspěchům v tomto 

ročníku nebyl konec. Po vítězství v oblastním přeboru jelo družstvo s vysokými ambicemi 

na Mistrovství ČR, ze kterého se vrátilo s bronzovými medailemi. Další sezóny se drželi 

dorostenci stále na předních příčkách tabulky.  

7.4.13 Období 2010 – 2014 
V posledním sledovaném časovém období se muži ligového celku nedočkali 

výraznějších úspěchů. Naopak v sezóně 2011 – 2012 skončili na 12. místě, které 

znamenalo sestup z I. ligy. Po roce stráveném ve II. lize se povedl postup zpět mezi elitu, 

kde v posledním odehraném ročníku muži obsadili konečné 9. místo. Sestava družstva:  

T. Chmelík, G. Kováč, K. Zeman, O. Šik, T. Mrskoš, T. Hajžman, M. Gruzska, R. Lang,  

M. Brada, P. Kydlíček, K. Šelep, T. Urban. Trenéři: P. Moravec, M. Chmelík. Hráči  

B týmu vyhráli oblastní soutěž 2010 – 2011, a tím si zajistili postup do oblastního přeboru, 

který má vyšší úroveň hry a je i atraktivnější pro diváky. Družstvo dorostenců se v ročníku 

2010 – 2011 stalo vítězem oblastního přeboru a z Mistrovství ČR se vrátilo s bronzovými 

medailemi. Je až s podivem, že po takovém úspěchu došlo k poklesu počtu hráčů. V jedné 

sezóně se nepodařilo družstvo ani sestavit. Dosud poslední ročník odehráli dorostenci 

mimo soutěž, kdy byli do něj zařazeni i hráči nepatřící do této kategorie. Starší i mladší 

žáci se pohybují ve svých soutěžích v polovině tabulky a svými stále se zvyšujícími 

výkony pomýšlí i na vyšší cíle. V posledních letech je už tradicí, že o největší úspěchy  

se starají především ženské složky oddílu. Ligové ženy se v posledních letech usadily  

na předních příčkách tabulky a patří mezi nejlepší celky. V ročníku 2012 -2013 zcela 

skupinu po základní části ovládly a veškerou svoji pozornost zaměřily na zisk prvního 

titulu žen v oddíle. V play off se dostaly svými výbornými výkony až do finále, kde však 

narazily na těžkého soupeře Sokol Tymákov, který tento titul získal a na přeštické zbyly 

medaile stříbrné. (viz obrázek č. 60) Po velice úspěšné sezóně proběhlo v družstvu několik 

hráčských změn, a to se odrazilo i na umístění - konečné čtvrté místo v zatím poslední 

odehrané sezóně. Sestava družstva: S. Zadražilová, A. Moravcová, V. Skálová,  
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K. Vizingrová, L. Špongrová, P. Bošková, H. Horáková, E. Vizingrová, P. Červená,  

J. Živná, E. Krouparová, I. Šrámková, A. Bradová, T. Kaslová, N. Červená. Trenéři:  

S. Zadražil, P. Šatra. I ligová rezerva žen si vedla výborně v oblastním přeboru, nejhorším 

umístěním v posledních letech bylo třetí místo. Problém s nedostatkem hráček postihlo 

družstvo dorostenek. Trenéři jej vyřešili doplněním starších žákyň, které se s nelehkým 

úkolem vypořádaly výborně a získaly bronzové medaile. Starší žákyně vedené zkušeným 

trenérem K. Tuškem a S. Mlynaříkovou jsou velkým příslibem do dalších let ženské 

přeštické házené. V posledním ročníku oblastního přeboru skončily se ztrátou dvou bodů 

na první Plzeň - Újezd a na krk si pověsily tentokrát stříbrné medaile. I nejmladší kategorie 

přispěla a dokonce dvakrát za sebou nejvyšším oceněním. Mladší žákyně s trenérkami  

R. Jabbourovou a K. Vizingrovou oba dva poslední ročníky Mistrovství ČR zcela ovládly  

a získaly zlaté medaile. Titul z roku 2014 je těšil o to více, neboť jej získaly na domácí 

půdě před zaplněnými ochozy stále povzbuzujících diváků. (viz obrázek č. 61) 

 

7.5 ZAPSÁNI DO HISTORIE KLUBU  

7.5.1 Jaroslav Fořt 
Jaroslav Fořt byl zakládajícím členem odboru házené DTJ Přeštice, který se velkou 

mírou zasloužil o to, že se zde národní házená hraje dodnes. V letech 1945-1963 vykonával 

funkci předsedy oddílu české házené a současně zastával funkci jednatele v letech  

1957-1972. Byl rovněž hlavním organizátorem a propagátorem sportovních her mládeže  

a na tyto turnaje v rámci školy dnes všichni házenkáři, kteří na to pamatují, vzpomínají  

v dobrém. Pan Jaroslav Fořt pracoval rovněž v okresních, krajských i ústředních 

tělovýchovných orgánech a orgánech české házené. Pracoval taktéž dlouhá léta ve výboru 

TJ Přeštice a stal se čestným členem Tělovýchovné jednoty Přeštice. Za svoji dlouholetou 

aktivní činnost v tělovýchovném hnutí byl Pan Jaroslav Fořt vyznamenán v roce 1975  

I. stupněm a zlatou medailí "Za zásluhy a rozvoj československé tělovýchovy a sportu. 

7.5.2 Ludvík Andrlík 
Jeden z nejaktivnějších členů oddílu v období těsně před druhou světovou válkou  

a v celém válečném období. Hlavně díky jemu se podařilo překlenout kritickou dobu 

nedostatku hráčů a útlumu činnosti oddílu. Ihned po osvobození nadšený propagátor 
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házené nejen v Přešticích, ale i v okolí. Vynikající brankář, trenér a kapitán družstva 

v jedné osobě, později obětavý funkcionář a propagátor házené zejména u mládeže.     

7.5.3 Ivan Moravec 
Ivan Moravec spojil celý svůj život s oddílem národní házené v Přešticích. Veškerý 

svůj čas věnoval tomuto sportu, ve kterém zanechal hlubokou stopu. Jako aktivní hráč 

patřil k oporám útočné řady družstva mužů. Později předával své bohaté zkušenosti jako 

trenér. V oddílu se věnoval především ženským složkám, se kterými sklidil mnoho 

úspěchů. V roce 1982 to byl právě on, kdo vedl družstvo žen za historickým úspěchem – 

postupem do první ligy. V roli rozhodčího 1. třídy odpískal bezpočet utkání nejvyšších 

soutěží národní házené. Veškerý čas obětoval svému oblíbenému sportu, a tak není divu,  

že byl členem výboru TJ Přeštice, dlouholetým předsedou oddílu národní házené 

v Přešticích a byl angažován ve Svazu národní házené Praha. K národní házené přivedl  

i svého syna Petra, který se dnes věnuje trenérské činnosti a další generaci zastupuje 

vnučka Adéla, která střeží branku žen a také se podílí na výchově nejmladších nadějí 

národní házené v Přešticích. Na počest tohoto obětavého člena TJ Přeštice je každoročně 

pořádán Memoriál Ivana Moravce pro družstva žen.  

7.5.4 Karel Brunát  
Bývalý hráč i trenér Karel Brunát je živým důkazem, že je národní házená 

v Přešticích populárním sportem s dobrou tradicí. K házené ho přivedl jeho otec, který byl 

kapitánem vůbec prvního družstva oddílu házené v Přešticích. V roce 1950 s družstvem 

dorostenců vybojoval druhé místo v krajském přeboru a byl i členem družstva mužů, které 

zvítězilo v krajském přeboru 1965/1966 a vybojoval postup do II. ligy.  K házené přivedl 

svého syna Luďka, jenž ji hrál s nemenším zápalem než jeho otec. V dnešní době  

se po házenkářském hřišti prohání již čtvrtá generace rodiny Brunátů. Vnučka pana 

Brunáta Andrea dosahuje výborných výsledků s družstvem starších žákyň s podporou celé 

rodiny. 

7.5.5 Václav Běl 
Václav Běl patří mezi patrioty národní házené v Přešticích. Byl aktivním hráčem, 

trenérem a v poslední době především rozhodčím. S píšťalkou běhal po hřištích národní 

házené více než 40 let. Nejprve pískal krajské soutěže, pak II. ligu. „ Debut v první lize 

jsem měl v šedesátém osmém, a hned derby Příchovice – Nýřany. V nejvyšší soutěži jsem 

odpískal celkem dvě stě čtyřicet utkání. Také jsem rozhodoval mezizemská utkání Čech – 
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Morava, jak muže, tak ženy“ 45Pan V. Běl patří mezi pět rozhodčích národní házené 

s nejvyšším počtem odpískaných utkání. Svoji aktivní kariéru ukončil v sedmdesáti sedmi 

letech v říjnu 2010. 

7.5.6 Josef Kohout 
Josef Kohout byl výjimečný hráč již v mládežnických oddílech. Byl hráčem  

s mimořádným hráčským projevem a přehledem. Jeho umění obdivovali házenkářští 

příznivci v Čechách i na Moravě. Především jeho typické “„vykláněčky“ i obávané 

„zadovky byly pro soupeře nevídanými kousky. Vojenské roky strávil v Příbrami. I tam 

patřil do základního kádru vojenského kolektivu Dukly Příbram, se kterým získal dva 

přebornické tituly. Jako obávaný střelec se stal doslova „základním stavebním kamenem“ 

přeštických mužů. Byl členem družstva, které vybojovalo II. ligu, v ní však setrvalo jen tři 

sezóny a následoval postup do nejvyšší soutěže. Nastala zlatá éra přeštické házené a Pepík, 

jak mu všichni říkali, vybojoval se svými spoluhráči osm titulů Mistra republiky a přidal  

i několik stříbrných medailí. Útok, před kterým se třásly všechny obrany a brankáři 

soupeřů tvořil spolu s Pepíkem Pěchoučkem a Petrem Malým či spoluhráči mladší 

generace Milanem Brabencem a Slávou Levorou. Jako první v oddíle byl jmenován 

mistrem sportu v národní házené. Při výběrových mezizemských utkáních Čechy – Morava 

nastoupil v reprezentačním dresu za výběr Čech celkem sedmkrát, čtyřikrát byl vyhlášen 

vítězem ankety Nejlepší házenkář roku. Zároveň je jedním ze tří sportovců v národní 

házené, kteří za svoji sportovní činnost byli oceněni čestným titulem „Zasloužilý mistr 

sportu“. Bohužel na nový rok 2015 přišla smutná zpráva z Dobřan. Ve věku 65 let nás 

navždy opustil zasloužilý mistr sportu, pan Josef KOHOUT.46 

7.5.7 Karel Tušek 
Se sportem začal Karel Tušek již v žákovském věku. Než zcela propadl národní 

házené, vyzkoušel i ostatní sporty. Zkoušel cyklistiku, tenis, atletiku, basketbal a národní 

házenou. Do té se naplno zapojil až po vojenské základní službě a snil o tom, že si zahraje 

první ligu. Tu si opravdu zahrál. Poprvé nastoupil do útoku v sezóně 1973 – 1974 

v Přešticích a hned získal i mistrovský titul. „ Sám se nevyznačoval enormní průbojností  

a tvrdostí, ale byl spíš technickým, pracovitým a přemýšlivým hráčem.“47 
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Ještě coby aktivní hráč ve svých sedmadvaceti letech započal svoji úspěšnou 

trenérskou kariéru. „ Jednou mě poprosila malá děvčata, zda bych je netrénoval. Se svým 

trenérem si prý moc nerozuměla a chtěla vyhrávat. Ty úpěnlivé pohledy vidím dodnes.  

To prostě nešlo odmítnout a nikdy jsem toho nelitoval.“ 48S partou, která se rychle utvořila, 

získal přeborníka ČR a vybojoval první ligu (již s družstvem žen). Na základě 

dosahovaných výsledků ho trenérská rada svazu národní házené pověřila vedením ženské 

reprezentace ČR, kterou vedl celých 10 let. Pod rukama K. Tuška přošla během více než 

třicetilété trenérské kariéry řada hráčů – od mládeže až po dospělé, mezi nimi i obě vnučky 

– Nikola a Kamila, díky nimž se pan K. Tušek opět vrátil k trénování. Obě děvčata tedy 

navazují na rodinnou tradici, nejen na tatínka Kamila, který společně se svým bratrem 

Michalem byl pilíři ligového družstva mužů Přeštic, ale hlavně na dědečka Karla a babičku 

Evu – reprezentantku družstva Čech. Paní Tušková Eva byla oporou ligového družstva žen, 

které vybojovalo postup do 1. ligy v roce 1982 (viz obrázek č. 49) a po ukončení hráčské 

kariéry se věnovala trénování v Přešticích, kde trénuje dodnes. Zaměřuje se především  

na trénování děvčat především mladších kategoriích.   

7.5.8 Stanislav Zadražil 
S národní házenou začal Stanislav Zadražil v rodné Jihlavě již v deseti letech. Jeho 

místo bylo hned od počátku v obraně. Tam se projevovala jeho říznost a tvrdost. Tyto 

přednosti už naznačovaly velkou budoucnost. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat  

a S. Zadražil v žactvu získal s jihlavským oddílem v roce 1971 svoji první zlatou medaili 

z mistrovství České republiky. O dva roky později přidal ještě jednu zlatou. Rok 1975 

v dorostenecké kategorii mohl mít třetí. O tu ho, ale připravil celek z Přeštic a tak získal 

„jen“ stříbrnou. V té době ještě ani netušil, že v tomto oddílu jednou zakotví. 

V roce 1977 obdržel povolávací rozkaz na vojenskou základní službu do Mostu, kde 

tehdy byla prvoligová Dukla. Zde ale odehrál polovinu úvodního ročníku a z důvodu rušení 

vojenského útvaru došlo na stěhování. Dukla přesídlila do západočeského kraje  

do Dobřan. „ Při působení v tomto malebném městečku jsem často zavítal do nedalekých 

Přeštic, které se mi staly osudnými, protože jsem tady objevil svou budoucí manželku. 

V Dobřanech jsme měli my „dukláci“ skvělou partu – včetně trenéra M. Plačky, se kterým 

jsem v neustálém kontaktu. O dobré partě svědčí i to, že jsme se od ukončení vojenské 
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služby již mnohokrát setkali“, vzpomíná na působení v Dukle Dobřany národní házenkář 

Standa, který se z vojny vrátil ještě do Jihlavy, které pomohl vybojovat postup do nejvyšší 

soutěže. 49V roce 1981 se oženil, přestěhoval se za manželkou Jaroslavou do Přeštic  

a přestoupil do v té době nejúspěšnějšího oddílu, který byl sedminásobným mistrem České 

republiky. I Jaroslava hrála národní házenou v Přešticích a v té době patřila k obávaným 

střelkyním. Byla členkou družstva, které v roce 1982 vybojovalo pro Přeštice historický 

postup do nejvyšší soutěže I. ligy. (viz obrázek č. 49) S. Zadražil za svého působení 

v prvoligovém celku mužů Přeštic získal dva tituly mistr ČR za rok 1984 a 1986, třikrát 

stříbro a dvakrát bronz. Čtyři roky po svatbě se manželům Zadražilovým narodila první 

dcera Lenka a k ní přibyla v roce 1991 sestřička Soňa. Obě od svých prvních krůčků 

trávily hodně času v areálu národní házené v Přešticích, a proto všem bylo jasné,  

že se budou obě sestry věnovat této kolektivní hře. Obě dvě dívky byly šikovné  

a v průběhu let se vypracovaly do prvoligového celku. V roce 2008 byla Soňa Zadražilová 

nominována zástupci klubu do ankety Sportovní hvězda Deníku okresu Plzeň-jih, kterou 

ovládla. Po ukončení hráčské kariéry v roce 1992, k čemuž vedlo vážné zranění kolena,  

se S. Zadražil začal věnovat trénování. Od roku 1994 do roku 2005 s Pavlem Šrailem 

trénoval reprezentační výběr mužů Čech. Za toto období poznali pouze jednu porážku  

ve vrcholných utkáních s Moravou. Stavba rodinného domku na čas házenkářské aktivity 

utlumila, ale od roku 2000 se trenérské a funkcionářské činnosti věnuje naplno. V roce 

2003 a 2005 dovedl starší žáky k vítězství v Poháru ČR a v roce 2006 získal s mladšími 

žáky stříbrné medaile na mistrovství ČR. Dalším sportovním mezníkem zapáleného 

národního házenkáře se stal rok 2007, kdy začal trénovat prvoligové ženy z Přeštic  

a u tohoto družstva je dodnes. Obě dcery jsou členkami úspěšného celku, který patří 

nepřetržitě ke špičce. Starší Lenka na obraně a mladší Soňa v bráně hrají pod trenérskou 

taktovkou svého otce, matky a P. Šatry. V roce 2013 po vítězství v lize měli všichni 

Zadražilovi blízko k prvnímu mistrovskému titulu žen, avšak ve finále play off ženy  

TJ Přeštice prohráli s Tymákovem. Dále je třeba přičíst ještě dvě třetí místa v letech 2008  

a 2010 na mistrovství ČR, vítězství (2009) a dvě třetí místa (2011, 2013) v Českém poháru. 

Kromě trénování žen se Stanislav Zadražil stal průkopníkem nejmladší kategorie sportu – 
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přípravek. Od roku 2007 připravil nespočet hráčů a hráček, kteří mají před sebou velkou 

budoucnost.50 

 

7.6 „Nejlepší házenkáři“ - vít ězové ankety  
 V roce 1970 byly poprvé vyhlášeny výsledky ankety o nejlepší házenkářku.  

O pořadí deseti nejlepších hráček rozhodují svým hodnocením ligoví trenéři. Mužská 

anketa se vyhlašuje od roku 1971 stejným způsobem. Vyhlášení výsledků ankety předchází 

poslednímu hracímu dni finálových bojů Českého poháru. Vyhlášení probíhá  

na slavnostním večeru národní házené, který je doprovázen bohatým kulturním 

programem. Do této doby má oddíl národní házené v Přešticích jen mužské zástupce v této 

anketě. 

 

Jsou to tito hráči: 

1971 Petr Malý 

1972 

1973 

Josef Kohout 

Josef Kohout 

1976 Josef Kohout 

1977 Josef Kohout 

1979 Jaroslav Levora 

1980 Jaroslav Levora 

1982 František Bouda 

1984 Jaroslav Levora 

1985 Milan Fornouz 
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 7.7 MEMORIÁLY 
 

Memoriál Jaroslava Fořta - na počest dlouholetého, obětavého funkcionáře oddílu národní 

házené v Přešticích se každoročně koná pro různé kategorie mládeže.  

Memoriál Milana Brabence – turnaj je každoročně pořádán již od roku 1983 pro družstva 

mužů jako památka na tragicky zesnulého, vynikajícího, přeštického házenkáře, v té době 

trojnásobného reprezentanta družstva Čech. 

Memoriál Ivana Moravce – turnaj pro družstva žen je pořádán na počest dlouholetého 

předsedy klubu a trenéra především ženských složek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

8 DISKUZE 
Cílem mé práce bylo systematicky setřídit události a fakta týkající se oddílu národní 

házené TJ Přeštice. Aby bylo možné pochopit celý historický vývoj v širším spektru, 

zařadila jsem stručně i vývoj klubů, jež jsou úzce spjaty s oddílem z Přeštic. Praktická část 

je rozdělena na jednotlivé kapitoly, v nichž se dozvíme o oddílech, které dnes již neexistují 

a o oddílech, které jsou dnes v činnosti.  

Největším problém nastal, když jsem sháněla informace ohledně účastníků 

Mistrovství DTJ 38. okresu v roce 1932. Především v menších obcích se nepodařilo 

uchovat kroniky ani jiné prameny. Díky soukromým archívům vstřícných lidí, kteří jsou 

úzce spjati s národní házenou, jsem mohla vypracovat tuto práci jako odkaz pro další 

generace.  

Jak jsem již několikrát zmínila, významným zdrojem informací byly rozhovory 

s pamětníky. Od nich jsem získala i řadu dobových fotografií, které v příloze doplňují text 

diplomové práce. Důležitým zdrojem byla i kronika oddílu národní házené TJ Přeštice, 

kterou jsem měla zapůjčenou od pana K. Tuška. Do příloh jsem zařadila dobový tisk  

a tabulky s dosaženými výsledky z úspěšných let a seznam oceněných házenkářů z oddílu 

TJ Přeštice.  

Důležité role v životě každého národního házenkáře hraje přátelství, zábava, radost 

z výhry, smutek z porážky, dodržování pravidel a ctění morálních hodnot. To vše  

by se mělo stát odkazem pro budoucí členy oddílu, kteří budou jednou kráčet v jejich 

stopách. 
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9 ZÁVĚR 
 

Na teoretickou část o vzniku a vývoji házené v ČR navazuje praktická část 

diplomové práce. V té byl popsán vznik a vývoj národní házené v Přešticích. Na počátku 

práce jsem si položila základní otázky. Kdy se začala hrát házená v Přešticích? Odkud  

se do Přeštic rozšířila? Proti komu hrály oddíly z Přeštic? Nepředpokládala jsem,  

že se házená hrála skoro v každé obci, kde působila DTJ. Tento sport se v době před  

2. světovou válkou těšil velké oblibě, snad i proto, že fotbal (dnes nejrozšířenější sport), 

byl považován za nedůstojný a nepřijatelný pro členy tělovýchovných jednot. Dále zde 

zazněla zmínka o plzeňských klubech, jež mají svůj podíl na tom, že se házená začala hrát 

v Přešticích.  Snažila jsem se také vyhledat údaje o některých účastnících mistrovství DTJ 

38. okresu v roce 1932 a o nejčastějších soupeřích oddílu národní házené TJ Přeštice.  

Je zajímavé, že vedle oddílů z Přeštic hrály důležité role v rozvoji házené na Přešticku  

i oddíly z malých obcí - Merklína a Dnešic, které dnes již neexistují. Největší pozornost 

přesto patřila přeštickému oddílu. Dokument jsem rozčlenila na jednotlivé kapitoly, 

přičemž každá kapitola shrnuje úspěchy, někdy i neúspěchy jednotlivých družstev v období 

10 let. Samozřejmě vzhledem k úspěchům družstva mužů v 70. letech zažila tehdy národní 

házená v Přešticích největší rozmach. Po slabých letech, kdy se nedařilo sestavit jednotlivá 

družstva pro nedostatek hráčů, se v současnosti házená v Přešticích opět dostala  

do širokého povědomí veřejnosti. Tentokrát se o to zasloužila dosaženými výsledky hlavně 

ženská družstva od nejmladších kategorií až po družstvo žen. 

Snažila jsem se vytvořit dokument, který utváří ucelenou představu o historii 

národní házené v Přešticích a okolí. Byla bych velice ráda, aby sloužil nejen příznivcům 

národní házené, ale všem sportovním fanouškům, zajímajícím se o regionální sport v dané 

oblasti i mladé generaci začínajících házenkářů jako ukázka úspěchů, kterých lze 

dosáhnout poctivou prací v oddíle. Snad stejně jako já po přečtení pochopí, co tato původní 

česká míčová hra znamená pro ty, kteří stáli u zrodu, pro ty, kteří ji hráli a pro ty, kteří  

ji obětovali veškerý volný čas, aby se v Přešticích hrála stále.  
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10 SUMMARY 

This thesis concerns Czech handball. The thesis is divided into a theoretical and 

practical part. The theoretical part lists the basic information about Czech handball. The 

practical part applies one's mind to origin and development of Czech handball in the town 

of Prestice and environs this town. The work is intended to serve as a historical document, 

which creates a complete view of the situation of Czech handball clubs in region of Pilsen 

since their inception to the present.  
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OBRÁZKY: 

 

Obrázek č. 1: První výjezd za hranice v roce 1922 – tělovýchovné hry Monte Carlo51 

 

Obrázek č. 2: Ligové družstvo SK Moravská Slavia Brno 194452 
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 ZAJÍC, Metoděj. Dějiny házené. 1. vyd. Olomouc: Národní knihtiskárna Kramář a Procházka, 1948. 
52

 ZAJÍC, Metoděj. Dějiny házené. 1. vyd. Olomouc: Národní knihtiskárna Kramář a Procházka, 1948. 
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Obrázek č. 3: Utkání žen Čechy – Morava 8. 5. 1995 Přeštice 53 

 

 

Obrázek č. 4: LK Ikar Plzeň54 
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 Kronika oddílu NH Přeštice 
54

 ZAJÍC, Metoděj. Dějiny házené. 1. vyd. Olomouc: Národní knihtiskárna Kramář a Procházka, 1948. 
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Obrázek č. 5: T. P. K. Star Plzeň55 
Zleva stojí Peroutka, Kuda, Havel, Kuchyňka, Kreuzer, Nosek, Křížek 
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 ZAJÍC, Metoděj. Dějiny házené. 1. vyd. Olomouc: Národní knihtiskárna Kramář a Procházka, 1948. 
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Obrázek č. 6: Družstvo Čech před utkáním v Plzni v roce 1944.56

 

Obrázek č. 7: DTJ Příchovice – 1. a 2. „sedma“ 193157 
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 ZAJÍC, Metoděj. Dějiny házené. 1. vyd. Olomouc: Národní knihtiskárna Kramář a Procházka, 1948. 
57 PĚCHOUČEK, Josef a VOHRADSKÝ, František. Vzorná tělovýchovná jednota Sokol Příchovice: padesát let 

národní házené 1929-1979: čtyřicet let ledního hokeje 1939-1979. Příchovice: TJ Sokol, 1979.  
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Obrázek č. 8: Ženy DTJ Příchovice 194258 

 

 

Obrázek č. 9: Muži Sokol Příchovice – přeborník Západočeského kraje 196259 
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 Soukromý archiv L. Pouzy 
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 PĚCHOUČEK, Josef a VOHRADSKÝ, František. Vzorná tělovýchovná jednota Sokol Příchovice: padesát let 
národní házené 1929-1979: čtyřicet let ledního hokeje 1939-1979. Příchovice: TJ Sokol, 1979. 
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Obrázek č. 10: Muži Sokol Příchovice – vítěz II. ligy 196360 

 

 

Obrázek č. 11: DTJ Dnešice 192661 
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 PĚCHOUČEK, Josef a VOHRADSKÝ, František. Vzorná tělovýchovná jednota Sokol Příchovice: padesát let 
národní házené 1929-1979: čtyřicet let ledního hokeje 1939-1979. Příchovice: TJ Sokol, 1979. 
61

 Soukromý archiv V. Brabence 
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Obrázek č. 12: Muži DTJ Dnešice – srpen 193262 

 

 

Obrázek č. 13: Dorostenci SK Dnešice 195863 
Zleva: J. Förster, S. Turek, V. Platzer, L. Lucák, V. Klír, V. Brabenec, O. Malý, P. 

Loukota, J. Platzer. 
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Obrázek č. 14: Žáci SK Dnešice64 

 

  

Obrázek č. 15: DTJ Buková 193065 
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 Soukromý archiv V. Brabence 
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 Pamětní kniha DTJ Buková  
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Obrázek č. 16: Ženy Sokol Tymákov - Mistryně NH 2012 - 201366 

 

Obrázek č. 17: TTC Blovice 194267 
Zleva:  Bečvář, Hrabačka, Wolráb, Mašek st., Vyorávek, Zeman, Bína 
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 Plzeňský deník, 20. 6. 2013 
67

 KHODL, Vladimír. 50 let české házené v Blovicích: 1921-1971 
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Obrázek č. 18: SK Blovice 194368 
Zleva: Svach A., Svach J., Hančík, Úbl, Jelínek, Horník, Polívka 

 

 
Obrázek č. 19: Ženy SK Blovice – Mistryně Čech 194369 
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 KHODL, Vladimír. 50 let české házené v Blovicích: 1921-1971 
69

 Dostupné z http://blovice.info/view.php?cisloclanku=2011030025, [cit. 5. února 2015] 
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Obrázek č. 20: Muži 1928 – 1929 70 

Zleva stojí: Fornouz, Tuček, Kasl, Šrámek, Brunát, Šustr, Květoň, Fořt (náčelník oddílu) 
 

 
                                       Obrázek č. 21: Muži 1929 – 193071 
Stojící zleva: vedoucí J. Fořt, Brunát, Šustr, Česák, L. Potůček, Číž, Altman, Čada, K. 
Potůček – trenér. Sedící: F. Tykal, V. Tykal, Šperl, Hrdlička, Frouz, J. Brunát, V. Potůček 
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Obrázek č. 22: Ženy Přeštice 1942 – 194372 
Horní řada zleva: Živná, Sikytová, Zieglerová, Engelmannová 

Dolní řada zleva: Rájková, Květoňová, Podaná 
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Obrázek č. 23: Muži DTJ Přeštice 194773 
Zleva: J. Fořt, M. Plaček, rozhodčí Chvátal, j. Holý, V. Švihla, ved. K. Kripner, J. Kroupa, 

L. Andrlík, F. Andrlík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 24: Sokol Přeštice 194974 
Trenéři Kripner a Holý. Hráči: Kroupa, J. Míka, F. Andrlík, Plaček, Fořt, M. Míka, Holý, 

L. Andrlík, Bouřil 
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Obrázek č. 25: Muži Sokol Přeštice 195075 
Zleva: rozh K. Louda, J. Míka, E. Bouřil, J. Levora, J. Kroupa 

Sedící: M. Plaček, J. Fořt, V. Sojka 

 
 

Obrázek č. 26: Dorostenci: Finále krajského přeboru ve Šťáhlavech 195076 
Zleva: vedoucí K. Bureš, J. Königsmark, J. Simbartl, M. Šrámek, V Beneš, J. Kolář 

Sedící: J, Šobr, K. Bureš ml., V. Běl, K. Brunát 
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Obrázek č. 27: Dorostenky Slavoj Přeštice na finále přeboru ČSR 1957 v Ostrohu na 
Moravě společně s Baníkem Chomutov.77  

(Přeštice v bílém, brankářka první zprava v tmavém dresu) 
 

 
 

Obrázek č. 28: Ženy Slavoj Přeštice 195678 
Zleva: Burešová, Krajcmanová, Horová, Sýkorová, Loudová, Velkoborská, Andrlová 

Sedící: Malá, Kohoutová, Štychová, Čadková 
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78
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Obrázek č. 29: Žáci Slavoj Přeštice – krajský přebor 1954 – 3. místo79 

 
 

Obrázek č. 30: Žačky Slavoje Přebornice Čech 195980 
Zleva: Hofmanová, Fikarová, Burešová Vl., Kouřimská, Maňhová, Kůželíková, Cibulková 

Sedící: Loudová, Tykalová, Burešová A., Havlíčková, Jílková, Moravec - trenér 
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80
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Obrázek č. 31: Starší žačky Slavoje Přebornice Čech 196181 
Zleva: Švecová, Sýbová, Rádlová, Jílková, Cibulková, Havlíčková 

Sedící: Kaslová, Malá, Maňhová, Loudová 
 

 
Obrázek č. 32: Muži Slavoje – vítěz krajského přeboru 1965/196682 

Stojící zleva: Hranáč J., Roček, Treml, Malý O., Brunát. 
Sedící zleva: Malý P., Ježek, Hranáč P., Černý 
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Obrázek č. 33: Dorostenci Slavoj Přeštice 196583 
Zleva: Šívr, Stehlík, Horák, Stach, Bouda, Potůček 
Sedící: Janča, Chmelík, Kohout Jar., Kohout Jos. 

 

 
Obrázek č. 34: SHM 1965 v Přešticích84 
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Obrázek č. 35: Muži Slavoj Přeštice 1968/196985 
Zleva: Burian, Malý O., Hranáč J., Roček, Hranáč P., Lang, Nechutný, Plaček, Hora, Fořt 

Sedící: Kolena, Sýkora, Plaček ml., Běl, Malý P., Černý 

 
 

Obrázek č. 36: Muži TJ Přeštice – vítěz II. ligy 1969 - 197086 
Zleva: Pěchouček, Treml, Sýkora, Kohout Jar., Malý, Plaček, Plaček st. – trenér 

Sedící: Hranáč J., Kožíšek, Hranáč P., Nechutný 
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Obrázek č. 37: Muži TJ Přeštice I- liga 1970/1971 – 2. místo87 
Zleva: ved. Malý, Hranáč J., Sýkora, Treml, Bouda, trenér – Plaček 

Sedící: Kožíšek, Kohout, Pěchouček, Malý 
 

 
 

Obrázek č. 38: Muži TJ Přeštice – Mistři ČSSR 1971/197288 
Zleva: Treml, Kožíšek, Pěchouček, Bouda, Kolena, ved. Malý 

Sedící: Hranáč, Malý, Sýkora, Kohout 
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Obrázek č. 39: Žačky TJ Přeštice – 2. místo Přebor ČSSR 197289 
Zleva: Moravec (trenér), Kličková, Krausová, Lukášová, Hodanová, Krejnická, Kašparová 

Sedící: Hošťálková, Hrádková, Andrlíková, Fuxová, Horejcová, Hřebcová 
 

 
 

Obrázek č. 40: Dorostenky TJ Přeštice – 3. místo ve finále Přeboru ČSSR 1974/197590  
Stojící: Heclerová (vedoucí družstva), Tichotová, Kořínková, Táborská, Hajžmanová, 

Stehlíková. 
V pokleku: Brunátová, Hodanová, Fornouzová Z., Vlčková, Horová,  

ležící Fornouzová H. 
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Obrázek č. 41: Dorostenci TJ Přeštice - Přeborník ČSSR 197691 

Zleva: ved. Švarc, zást. ved. Kocík, Fornouz, Švarc, Brabenec, Štrunc, trenér Janča 
Sedící: Matýs, Douša, Odvárka, Hřebec, Adámek, Bezděk, Havránek 

 

 
Obrázek č. 42: Starší žáci TJ Přeštice – Přeborník Čech 197392 

Zleva: Koman, Šobr M., Šobr J. (trenér), Švarc, Opálka 
Sedící: Pfeifer, Kašpar, Matýs, Fornouz, Bohdan, Bezděk 
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Obrázek č. 43: Muži TJ Přeštice – Mistři ČSSR 1976 – 5. titul v řadě93 

Zleva: Pěchouček, Valenta, Hranáč, Nechutný, Kolena, Bouda, Treml – trenér 
Sedící: Malý, Kohout Jar., Fornouz, Švarc, Tušek, Kohout Jos. 

 

 

Obrázek č. 44: Utkání I. ligy Přeštice – Nýřany 20. 6. 197694 
Mistr NH Petr Malý ve střelecké pozici 
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 Obrázek č. 45: Oslava 50 let NH v Přešticích 4. 6. 197895 

Stará garda Přeštice 

 
Obrázek č. 46: Oslava 50 let NH v Přešticích 4. 6. 197896 

Bývalí členové oddílu – uprostřed p. J. Fořt 
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Obrázek č. 47: Muži TJ Přeštice – Mistři ČSSR 198097 

Zleva: Hrádek – vedoucí, Bouda, Kolena, Nechutný, Fornouz, Bosman 
Sedící: Levora, Kohout Jos., Švarc, Brabenec, Ježek – trenér 

 
Obrázek č. 48: Muži TJ Přeštice – Mistři ČSSR 198698 

Stojící: vedoucí družstva Hrádek, Bouda, Ausberger, Levora, Fornouz, Zadražil, Štrunc 
V pokleku: Švarc, Šteflík, Adámek, Hajžman, Voráček 
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Obrázek č. 49: Ženy TJ Přeštice – vítěz krajského přeboru 198299 

Zleva: Peklová, Morávková, Zadražilová, Kaslová, Horejcová, Moravec – trenér 
Sedící: Králová, Tušková, Říhová, Kriegerová Ležící: Adámková 

 
 

 
Obrázek č. 50: Ženy TJ Přeštice – postup do I. ligy 1986100 

Zleva: Zadražilová, Morávková, Tušková, Odvárková, Kriegerová, Králová, Tušek – trenér 
Sedící: Bernklauová, Černá, Adámková, Havlíčková, Kocourková, Křenová 
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Obrázek č. 51: Dorostenky TJ Přeštice – 3. místo v krajském přeboru 1989101 
Zleva: Hranáčová, Nechutná, Kocourková, Kalčíková, Hrušková, Bradová 

Sedící: Petráňová, Květoňová, Sikytová J., Sikytová G., Květoňová O., Zimermannová 
 

 
Obrázek č. 52: Muži TJ Přeštice – 7. místo 1990/1991102 
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Obrázek č. 53: Starší žáci TJ Přeštice – 2. místo v oblastním přeboru 1991/1992103 

 

Obrázek č. 54: Stará garda TJ Přeštice104 
Stojící zleva: Schejbal, Tomíšek, Bouda, Adámek, Zadražil, Nechutný 
V pokleku: Baumruker, Kohout Jaroslav, Malý, Kohout Josef, Tušek 
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Obrázek č. 55: Ženy TJ Přeštice – 3. místo v I. lize 1992105 

Stojící: Bradová, Tušková, Sedláčková, Lucáková, Kriegerová, Odvárková 
V pokleku: Nechutná, Adámková, Kaslová, Zimmermanová, Lešetická 

 

 
Obrázek č. 56: Dorostenky TJ Přeštice – Mistryně ČR 1997/1998106 

Zleva: Adámková, Sikytová, Pexová, Voláková, Hlaváčová, Kašparová, Tušek – trenér 
Sedící: Ménerová, Volmutová, Tumpachová, Bezděková, Miltová, Dražková 
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Obrázek č. 57: Muži TJ Přeštice 2007/2008 – postup do I. ligy107 
Stojící: Petr Moravec, Kamil Tušek, Jan Kraus, Karel Zeman, Rudolf Lang, Kamil Šelep 

V pokleku: Jaroslav Hájek, Radek Ausberger, Tomáš Urban, Tomáš Hajžman 
Ležící: Václav Fořt, Tomáš Chmelík 

 
 

 

Obrázek č. 58: Ženy TJ Přeštice 2005/2006 – 2. místo v I. lize 108 
Horní řada: Adámek, Králová, Čermáková, Klinerová, Fořtová, Stehlíková Petra, 

Voláková, Skálová, Kubátová, Tůšová, Šteflíková, Šatra 
Dolní řada: Bradová, Živná, Zadražilová, Pavlína Stehlíková, Kalčíková, Mrnková 
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Obrázek č. 59: Ženy TJ Přeštice 2007/2008 – 3. místo v I. lize109  
Zleva stojící: Zadražilová, Bradová, Zadražilová, Zadražil, Skálová, Petra Stehlíková, 

Klinerová, Fořtová 
V pokleku: Krouparová, Voláková, Horáková, Mrnková, Šrámková, Živná 

Ležící: Kripnerová, Pavlína Stehlíková 
 

 
Obrázek č. 60: Ženy TJ Přeštice 2012/2013 – 2. místo v I- lize110 

 Horní řada zleva: Šatra, K. Vizingrová, Levorová, E. Vizingrová, Horáková, Krouparová, 
Červená, Špongrová, Zadražil  

Dolní řada zleva: Skálová, Šrámková, Bošková, S. Zadražilová, J. Zadražilová, Klinerová, 
Kaslová, Volfová, Živná 
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Obrázek č. 61: Mladší žákyně TJ Přeštice – Mistryně ČR 2013/2014111 

 

 

Obrázek č. 62: Areál TJ Přeštice 112
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Příloha č. 3115 

Tabulka II. krajské t řídy mužů 1949 

 

Příloha č. 4 116 

Tabulka krajského přeboru 1965/1966 
 
1.  Slavoj Přeštice       30 
2.  Sokol Č. Hrádek       28 
3.  Sokol Litice          28 
4.  Spartak Blovice       26 
5.  Sokol Žerovice        22 
6.  Baník Kříše           12 
7.  Sokol Tymákov         11 
8.  Sokol Litohlavy       11 
9.  Sokol Hromnice        11 
10. Sokol Bolevec B        1 
 
Příloha č. 5 117 

Tabulka muži II. ligy 1969/1970 – postup do I. ligy 
 
1.  TJ Přeštice           38 
2.  Sokol Č. Hrádek       34 
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Tabulka muži I. ligy 1971/1972 – mistři ČSSR. 1. titul  

1.  TJ Přeštice                43 
2.  VŽKG Vítkovice        27 
3.  Tesla Nýřany              26 
4.  Sokol Ejpovice           26 
5.  S. Podhorní Újezd      24 
6.  S. Červený Hrádek     24 
7.  Dynamo Jihlava          22 
8.  S. Albrechtičky           21 
9.  Baník Most                 19  
10. S. Stará Ves               14 
11. Dukla Most                10 
12. TJ Stupno                    8 
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Čelo tabulky I. ligy 1976 
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Pozvánka na oslavu 50 let NH v Přešticích 
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Příloha č. 9121 

Stadión – týdeník 
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Tabulka krajského přeboru žen 1985/1986 
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Zpravodaj 
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Příloha č. 16128 

Deník Práce ze dne 3. 12. 1947 
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Zpravodaj - sponzoři 
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Příloha č. 18130 

Chomutovské noviny ze dne 20. 4. 2005, str. 6 
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Příloha č. 19131 

Program oslav 105 let národní házené 
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Příloha č. 20132 

Tabulka I. liga žen 1993/1994 

 

Příloha č. 21133 

Časopis Házenkář 1/ 97 

Západočeská oblast: Přeštický oddíl pamatuje roky slavnějších úspěchů – Oddílu 

nyní vládnou ženské složky 

 Přeštický oddíl národní házené patří mezi největší a stěžejní oddíly v západočeském 

regionu, ba i v celém hnutí. Koncem ledna se již pravidelně jeho členové scházejí na valné 

hromadě při hodnocení uplynulého roku.  

   Oddíl má 136 členů, z toho 77 dospělých. V současných 8 družstvech je aktivně 

zapojeno 98 členů. Ač Vzhledem k historii řady mistrovských titulů mužů je to velice 

podivné, stává se z přeštického oddílu spíše „jednostranný“ oddíl, což dokládá výčet 

družstva žaček (+ přípravka), dvoje dorostenky a dvě družstva žen.  

 Nedaří se již několik let patřičně dobudovat žákovské družstvo, téměř všichni 

dorostenci přešli do vyšší kategorie, na historickou pozici se pokoušejí vrátit muži. Kádr 
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mužů v současné, rozehrané oblastní soutěži se pozměnil, rozehrávají se mladí. Problémy 

jsou v útoku, který nastřílel nejméně branek ze všech družstev, naopak kvalitní jsou zadní 

řady, třetí nejlepší. 

 Vzpomínkou na „ zlaté časy“ byla účast dnes již „staré gardy“ a obhajoba prvého 

místa na prestižním turnaji bývalých mistrů republiky v Podhorním Újezdě. 

 Snáze se na valné hromadě hodnotily ženské složky. Mladší žačky svými výkony 

vybojovaly právo účasti na celorepublikovém poháru, avšak pro epidemii spalniček se 

nemohly zúčastnit. Ta postihla i starší žačky a několik porážek oslabeného kolektivu 

znamenalo pád až na čtvrté místo oblastního přeboru. V oblastní soutěži již druhý rok má 

oddíl dvě družstva dorostenek, která po oba roky bojují s Liticemi o primát v oblasti. 

Hezkého úspěchu dosáhlo družstvo dorostenek loni, kdy v celorepublikovém poháru 

vybojovaly třetí místo. Ligové družstvo žen loňské jaro zabojovalo k postupné obměně 

útočnic, proto není sedmé místo s minimálním odstupem jen několika bodů od třetí příčky 

velkou ztrátou. Stabilní příprava jistě přispěje ke zlepšení útočnic. Vzhledem k počtu 

družstev a hráček je možno říci, že o budoucnost žen je v Přešticích postaráno. 

 Celková činnost oddílu je mnohem bohatší a není to jen pravidelná soutěžní činnost 

družstev. Oddíl se velice úspěšně zhostil pořadatelství celorepublikového poháru 

dorostenek, v závěru podzimu byl organizátorem trenérského kurzu. Z vlastních 

oddílových akcí je třeba připomenout Memoriál M. Brabence pro muže, Memoriál Ivana 

Moravce pro ženy a turnaj žactva se hraje jako Memoriál Jaroslava Fořta, nestora národní 

házené. Své místo v činnosti oddílu mají letní výcvikové tábory mládeže. 

 A výhled nejen na letošní rok? Je nutné vytvořit družstvo žáků, podle toho bude 

družstvo mužů a postupným doplňováním ligového družstva žen obhajovat pozice v první 
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lize. Oddíl a jeho členové jsou více než dříve vystavení zkoušce soudržnosti. Jen zajistit 

peníze pro pravidelnou činnost, dnes v době jen minimálních dotací od tělovýchovné 

jednoty, když po linii svazu již peníze „nechodí“, protože sám svaz se potýká s velkými 

problémy, není jednoduché. Tak nejvíc záleží na zajištění sponzorů, kteří finančně oddíl 

podpoří. 

Příloha č. 22134 

Tabulka muži II. ligy sk. A 2007/2008 
1.  TJ Přeštice           29 
2.  TJ Sokol Ejpovice     27 
3.  TJ Všenice            26 
4.  Sokol Tymákov         25 
5.  TJ Litohlavy          25 
6.  TJ Sokol Nezvěstice   25 
7.  NH Řevnice            24 
8.  Sokol Osek u Rok.     21 
9.  TJ Šroubárna Žatec    19 
10. Baník Most NH         19 
11. TJ Plzeň-Újezd B      17 
12. TJ Spoje Praha         7 
 
Příloha č. 23135 

Tabulka ženy I. liga 2007/2008 

1.  Sokol Tymákov        39 
2.  Sokol Dobruška       37 
3.  HK Hlinsko           31 
4.  SK Chomutov NH       30 
5.  TJ Přeštice          30 
6.  TJ Šroubárna Žatec   26 
7.  TJ Spartak Modřany   20 
8.  TJ Sokol Rokytnice   18 
9.  Sokol Krčín          18 
10. TJ Spoje Praha        8 
11. SK Studénka           7 
12. TJ Sokol Vracov       0 
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Semifinále PLAY-OFF: 
 
Přeštice - Dobruška 18:16 (10:7) 
Dobruška - Přeštice 19:12  (9:7) 
 
Postup: Sokol Dobruška 
 
O 3. místo: 
 
Žatec - Přeštice    20:19 (10:9) 
Přeštice - Žatec    17:12  (8:5) 
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Příloha č. 24136 

Reprezentanti oddílu TJ Přeštice v utkání Čechy – Morava 

 

Muži: 

Kožíšek Antonín 

Bouda František 

Kohout Josef 

Malý Petr 

Sýkora Jiří 

Pěchouček Josef 

Levora Jaroslav 

Švarc Karel 

Brabenec Milan 

Zadražil Stanislav 

Adámek Jan 

Voráček Václav 

Ausberger Pavel 

Brada Václav 

Chmelík Tomáš 

Hajžman Tomáš 
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Ženy:  

Havlíčková – Langmajerová Jana 

Černá Hana 

Krocová Jitka 

Adámková Hana 

Kriegerová Zdeňka 

Tušková Eva 

Květoňová Šárka 

Adámková Pavla 

Bradová Šárka 

Klinerová Helena 

Kalčíková Miroslava 

Stehlíková Pavlína 

Stehlíková Petra 

Mrnková Lenka 

Voláková Veronika 

Zadražilová Soňa 

Živná Jitka 

Vizingrová Kristýna 

Špongrová Lenka 
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Trenéři družstva Čech: 

Karel Tušek – trenér družstva žen v letech 1984 – 1996  

Jan Adámek – trenér družstva žen v letech 1996 -  

Stanislav Zadražil – trenér družstva mužů v letech 1994 - 2005 

 

Příloha č. 25137 

Nejvýznamnější ocenění v oddílu TJ Přeštice 

Za skvělé a dlouhodobé výkony byli hráči oceněni nejvyššími házenkářskými tituly. 

V oddíle TJ Přeštice to byli tito hráči: 

titul Zasloužilý mistr sportu v národní házené  

Josef Kohout 

František Bouda 

titul Mistr sportu v národní házené  

Milan Kolena 

Josef Nechutný 

Jaroslav Kohout 

Josef Pěchouček 

Jan Hranáč 

Antonín Kožíšek 

Petr Malý 

Pavel Hranáč 

Jiří Sýkora 

Miroslav Plaček 

Jaroslav Treml 

Jiří Ježek 

titul Mistr národní házené  

 Milan Fornouz 

Jan Adámek 

Karel Švarc 

Pavel Ausberger 
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Stanislav Zadražil 

Ing. Jaroslav Levora 

Zdeňka Kriegerová 

Pavla Adámková 

Šárka Bradová 

Lenka Mrnková 

Helena Klinerová 

Oceněni byli nejen hráči, ale i rozhodčí a funkcionáři, kterým patří nemalý podíl na 

rozvoji této hry. 

titul Zasloužilý rozhodčí  

 Václav Běl 

titul Zasloužilý funkcionář 

 Ludvík Andrlík 

titul Zasloužilý trenér 

 Karel Brunát 

 Karel Tušek 

titul Vzorný trenér 

 Ivan Moravec 

 

Příloha č. 26138 

Nejvýznamnější úspěchy jednotlivých družstev 

Muži 

I. liga 

Zlatá medaile: 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1979, 1980, 1984, 1986 

Stříbrná medaile: 1971, 1977, 1981, 1982, 1983, 1987 

Bronzová medaile: 1988, 1990 

Český pohár 

1. místo: 1983, 1986 

3. místo: 2015 
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Ženy 

I. liga 

Stříbrná medaile: 1990, 1994, 2002, 2004, 2006, 2013 

Bronzová medaile: 1989, 1992, 2001, 2008, 

Český pohár 

1. místo: 2015 

2. místo: 1994 

3. místo: 1993, 2004, 2007, 2011, 2013 

Dorostenci 

Mistrovství České republiky 

Zlatá medaile: 1976 

Bronzová medaile: 2006, 2011 

halové Mistrovství České republiky 

Zlatá medaile: 2006 

pohár SNH (Český pohár) 

1. místo: 1975 

3. místo: 2007 

Dorostenky 

Mistrovství České republiky 

Zlatá medaile: 1985, 1998, 2007 

Stříbrná medaile: 1976, 2005, 2008, 

Bronzová medaile: 1975, 2004, 2006 

halové Mistrovství České republiky 

Zlatá medaile: 2007 

Stříbrná medaile: 2006 

pohár SNH (Český pohár) 

1. místo: 1975 

2. místo: 2011, 2013 

3. místo: 1996 

Starší žáci 

Mistrovství České republiky 

Zlatá medaile: 2006 
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pohár SNH (Český pohár) 

1. místo: 1975, 1979, 2003, 2005 

2. místo: 1992 

Starší žačky 

Mistrovství České republiky 

Zlatá medaile: 1996, 1998, 2007 

Stříbrná medaile: 1972, 2002, 2004 

Bronzová medaile: 2005, 2006 

halové Mistrovství České republiky 

Zlatá medaile: 2005, 2007 

pohár SNH (Český pohár) 

1. místo: 2006 

Mladší žáci 

Mistrovství České republiky 

Stříbrná medaile: 2006 

halové Mistrovství České republiky 

Stříbrná medaile: 2006 

pohár SNH (Český pohár) 

2. místo: 1989, 2003 

Mladší žákyně 

Mistrovství České republiky 

Zlatá medaile: 1999, 2004, 2013, 2014 

Stříbrná medaile: 1991, 2002, 2004 

Bronzová medaile: 2006 

halové Mistrovství České republiky 

Zlatá medaile: 2004, 2014 

Bronzová medaile: 2006 

pohár SNH (Český pohár) 

2. místo: 1998 

3. místo: 1994, 2005 
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Příloha č. 27139   

Zpravodaj Čechy – Morava 1970 
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