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1 Úvod 

Basketbal je v dnešní době velmi oblíbený sport jak u nás tak po celém 

světě. Mnoho lidí si ale pod pojmem basketbal představí jen současnou hru, 

moderní družstva NBA. Ale už jen málo lidí ví něco o tom, jak se basketbal vůbec 

vyvíjel. 

Toto téma jsem si zvolila jednak z toho důvodu, že jsem ve Strakonicích 

vyrůstala a už odmala jsem basketbal ve Strakonicích sledovala, ale také proto, že 

mě historie basketbalu v našem městě zajímá a chtěla bych se o ní dozvědět více a 

také si myslím, že by moje práce mohla být zajímavá nejen pro mě, ale i pro klub a 

v neposlední řadě pro obyvatele města Strakonice. 

Osobně si myslím, že strakonický klub je na dobré úrovni v republikovém 

dění,a proto si určitě naší pozornost zaslouží. 

Práce je zaměřena na historii mužského a ženského „A“ týmu, jelikož 

historie všech strakonických týmů by byla velmi rozsáhlá. 
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2 Cíle a úkoly 

Hlavním cílem této diplomové práce je sestavit ucelený obraz o historii 

strakonického basketbalového klubu. 

Prvním dílčím cílem, kterým bych se chtěla zabývat, je historie basketbalu 

ve světě a poté také  u nás. V druhém dílčím cílu bych se chtěla věnovat historii 

basketbalového klubu ve Strakonicích, kdy vznikl, jaké byly jeho dosažené 

výsledky a jakými osobnostmi se mohl chlubit. 

1. Prostudovat a sepsat historické okamžiky basketbalu ve světě a u nás. 

2. Nalézt a shromáždit všechny dostupné materiály a informace o 

strakonickém klubu. 

3. Navštívit archívy. 

4. Prostudovat dobový tisk a místní kroniky. 

5. Nalézt pamětníky a současně aktivní členy. 

6. Promluvit si s nimi a získat cenné informace o klubu. 

7. Požádat je o dobové fotografie a diplomy. 

8. Prostudovat získané materiály a sestavit z nich chronologický přehled. 
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3 Metody Práce 

Indukce 

 Metoda empirického studia jevů, která postupně přechází od jednotlivých 

skutečností k obecnějším faktům. Do své práce jsem metodu aplikovala tak, že jsem 

našla jednotlivé vlastnosti a ty jsem poté zobecnila v určitý celek. 

Přímá metoda 

 Daný problém jsem popisovala pomocí jednoho či více pramenů. Je to 

prostý popis skutečností. 

Diachronní metoda 

 Daný jev byl zkoumán v závislosti na časovém vývoji. 

Synchronní metoda 

 Synchronní metoda se neomezuje na čas, ale na místo. Všechny historické 

události jsem zkoumala na všech místech současně a usuzovala ze získaných 

informací obecnější skutečnost. 

Progresivní metoda 

 Velmi jednoduchá metoda. Postupujeme podle časového vývoje. Tedy od 

minulosti do současnosti. 

Obsahová analýza 

 Získávání informací z různých pramenů. Do své práce jsem se snažila 

zahrnout veškeré možné zdroje. Mezi nejdůležitější patřila samozřejmě odborná 

literatura, ale i kroniky, dobový tisk, časopisy, osobní zdroje a další
1
. 

  

                                                 
1
 HROCH, M. Úvod do studia dějepisu IV., Metodika historikovy práce. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1983 
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4 Analýza pramenů 

 K mé práci jsem využila více zdrojů. Nejvíce jsem čerpala z kronik 

basketbalu ve Strakonicích, které jsou velmi pěkně a detailně zpracované od roku 

1950. V kronice byly popsány mistrovská utkání, ale i přátelské zápasy a také vše, 

co se dělo kolem strakonického klubu. 

 Velkou měrou mi pomohl i pan doktor Vondřička, výborný bývalý 

basketbalista, nynější trenér a samozřejmě kronikář klubu. 

 Další souvislosti jsem si dohledávala v archívech a v knihovnách. 
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5 Historie basketbalu ve světě 

Existují historické důkazy o tom, že už dávno před naším letopočtem měly 

některé indiánské kmeny na území Latinské Ameriky v oblibě hru, jejímž cílem 

bylo prohodit míč obručí, která byla upevněna vysoko nad zemí na zdi. Jen těžko 

bychom ale mohli tuto hru považovat za přímého předchůdce basketbalu, v dnešní 

době jednu z  nejpopulárnějších her ve světě. 

Místem zrodu basketbalu byla sice také Amerika, tedy Spojené státy 

americké, ale až o mnoho let později, a to na začátku 20. století. Basketbal vznikl 

vlastně úplnou náhodou
2
. 

Za zakladatele basketbalu je považován profesor tělocviku kanadského 

původ, James Naismith, který ze začátku považoval basketbal za čistě účelovou 

hru. Jako spousta jiných učitelů tělocviku byl nucen vypořádat se s netrpělivými 

studenty, kteří se během zimy nudili při cvičení prostných a gymnastiky, a tak se 

rozhodl vymyslet hru, která by se dala hrát v hale a dala možnost studentům si 

zasportovat
3
.  V létě nebyl se studenty problém, sportovalo se na atletické dráze, 

hrál se americký fotbal nebo baseball, ale když přišla zima, drobné hry v tělocvičně 

studenty příliš nebavily. Naismith chtěl vymyslet hru s míčem, která by se hrála na 

omezeném prostoru, a tedy i s omezeným počtem hráčů na hřišti, která by 

odpovídala fyzické i duševní úrovni jeho studentů, poskytovala napětí, byla bojem 

muže proti muži, a přitom nebyla zdrojem četných zranění. 

Naismith bedlivě promýšlel krok za krokem. Vyloučil tělesný kontakt 

protihráčů, odbíjení míče pěstí a zakázal s míčem volně běhat. Bylo tedy možné 

pouze přihrávat, dále odrážet míč od země (tedy řečeno dnešní terminologií 

driblovat) a po převzetí přihrávky bylo povoleno udělat pár kroků, aby se běžící 

hráč mohl zastavit. Ale stále nemohl vymyslet, jakým způsobem by se dosahovalo 

gólu neboli bodu. 

Původním záměrem bylo položit míč do kruhu, případně čtverce nebo 

obdélníku na zemi, tento záměr se ale neukázal jako příliš šťastný. Pak si Naismith 

                                                 
2
 PETERA, P., KOLÁŘ, P. NBA: Historie a současnost. Praha: Jan Vašut, 1998, str. 10 

3
 SMITH, R., Velká encyklopedie Basketbal. Praha: Václav Svojtka, 1998, str. 8 
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vzpomněl na dětskou hru „káča na skále“, jejímž principem bylo přesnými hody 

vlastním kamenem shodit kameny ostatních soutěžících, které stály na skalce, kam 

nikdo nedosáhl. Nejlepším řešením této hry bylo házet lehké, pokud možno přesné 

rány, jinak kámen zalétl nebo se odrazil příliš daleko. Odtud byl už jen krůček 

k nápadu jak dosáhnout bodu v nové hře basketbal
4
. 

 

 

Obr. 1 James Naismith a první koše – bedýnky od broskví 

 

Když Naismith přibil dva koše na broskve na deset stop vysoké zábradlí na 

opačných koncích tělocvičny, určil sběrače, kteří stáli blízko košů na žebříku a 

vybírali spadlé míče a rozdělil svou třídu do dvou devítičlenných družstev, netušil, 

že by to mohlo vyvolat ve společnosti lačné sportu téměř okamžité šílenství. 

A tak roku 1891 vznikl v tělocvičně sportovní školy Křesťanské asociace 

mladých mužů ( YMCA) ve Springfieldu v Massachusetts basketbal. 

                                                 
4
 PETERA, P., KOLÁŘ, P. NBA: Historie a současnost. Praha: Jan Vašut, 1998, str. 11 
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Ne všechny základní prvky Naismithovy hry se liší od těch, kterými se řídí 

basketbal dnes. Ale původní pravidla diktovala pomalou, těžkopádnou, skoro 

statickou hru, která byla obrazem venkovské společnosti a která ve svých začátcích 

sloužila pouze k pobavení. Postupně, tak jak se společnost vyvíjela, vyvíjel se i 

basketbal- změnil se v rychlý a technický sport, který o století později dobyl celý 

svět.  

Téměř měsíc po skromném představení basketbalu byla Naismithova 

pravidla vytištěna ve školních novinách
5
. 

Pět základních herních pravidel podle Jamese Naismitha: míč je velký, 

kulatý a hraje se s ním rukama. Každý hráč se smí pohybovat kdekoliv po hřišti. Je 

zakázáno držet míč v rukách a běhat s ním. Družstva hrají proti sobě, vzájemný 

kontakt je však zakázán. Cíl je umístěn horizontálně ve výšce. Je malých rozměrů, 

čímž je upřednostňována obratnost před sílou a výkony vyžadujícími sílu
6
. 

12. prosince 1892 se sešly dvě pobočky springfielské YMCY a uskutečnil se 

první organizovaný zápas. Zápasu přihlížela asi stovka lidí. Dočkali se ale pouze 

remízy 2:2. Naismith po tomto zápase vycítil, že lidé mají zájem o tento nový druh 

sportu a začal pořádat exhibice a název nové hry se valil jako velká lavina. Od roku 

1893 se stal basketbal natolik populární, že v YMCA v Hartfordu v americkém 

státě Connecticut zorganizovali ligové zápasy pěti týmů, které zhlédlo během jedné 

zimy přes více než 10 000 diváků
7
. 

Během prvních let se hráči i trenéři s hrou pomalu seznamovali, objevovali 

stále nové problémy, otazníky, ale i náměty.  Naismith pomalu zdokonaloval 

pravidla, rozšiřoval je a tak roku 1892 byla sepsána pravidla, která již měla třináct 

paragrafů
8
.  

Téměř přes noc zapustila hra kořeny na středních a vysokých školách, kde 

opojení studenti chtěli hrát jen basketbal na úkor všech ostatních sportů a aktivit. 

Začaly vznikat amatérské týmy a ligy a rozvíjelo se regionální soupeření. Hra 

                                                 
5
 SMITH, R., Velká encyklopedie Basketbal. Praha: Václav Svojtka, 1998, str. 8 

6
 LEGRANT, L., RAT, M., Basketbal. Bratislava: Mladá léta, 2002, str.11 

7
 SMITH, R., Velká encyklopedie Basketbal. Praha: Václav Svojtka, 1998, str. 8 

8
 PETERA, P., KOLÁŘ, P. NBA: Historie a současnost. Praha: Jan Vašut, 1998, str. 11 
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začala překračovat i nové hranice. Dala i dívkám příležitost, aby se nemusely bavit 

ryze mužskými sporty, jako byl americký fotbal a baseball
9
.  

5.1 Rozšíření nové hry 

 Prvními místy, kde se tedy začal hrát basketbal, byly University a College 

ve Spojených státech amerických a velmi brzy se také hra objevila ve vojenských 

akademiích, kde se tento druh sportu ukázal jako výborná náplň tělesné přípravy. 

Ostatně vysoké školy vždy byly, a dodnes jsou, hybnou pákou basketbalu v této 

zemi. Jejich popularita mnohdy převyšovala tu, které se těšili profesionálové, a i 

v současnosti si s NBA mnoho nezadá. 

 Ještě před první světovou válkou byl basketbal předveden jako ukázkový 

sport na OH 1904 v St. Louis. A poté, ve 20. a 30. Letech, zapustil basketbal své 

kořeny jak v Jižní Americe, tak i v Evropě. První šampionát, konaný na území Jižní 

Ameriky, se hrál již v roce 1930. Na evropském kontinentu se poprvé hrálo o titul 

mistra světa roku 1935. 

5.2 Vývojové mezníky 

 Rozmach basketbalu byl ohromný. Jeho vývoj, včetně pravidel, byl tak 

hrozně odlišný v různých částech světa, že si vynutil vznik mezinárodní federace. 

FIBA ( Fédération International de basketball Amateur) byla ustanovena v Ženevě 

18. června roku 1932
10

. Nynější používaný název je Mezinárodní basketbalová 

federace (francouzsky: Fédération Internationale de Basketball). Tato federace byla 

založena osmi národy: Argentina, Československo, Řecko, Itálie, Lotyšsko, 

Portugalsko, Rumunko a Švýcarsko. Čestným předsedou federace byl jmenován 

James Naismith
11

. 

 V olympijském programu se basketbal poprvé objevil v roce 1936 na OH 

v Berlíně a od začátku těmto turnajům dominovaly Spojené státy americké. Jejich 

kralování přerušil jen v letech 1972 a 1988 Sovětský svaz. A na OH v Moskvě, kde 

                                                 
9
 SMITH, R., Velká encyklopedie Basketbal. Praha: Václav Svojtka, 1998, str. 8 

10
 PETERA, P., KOLÁŘ, P. NBA: Historie a současnost. Praha: Jan Vašut, 1998, str. 11 

11
 FIBA, FIBA History. [Internet], 20. 4. 2010, poslední revize 20.4.2010 . [13.3.2013], 

<http://www.fiba.com/pages/eng/fc/FIBA/fibaHist/p/openNodeIDs/5683/selNodeID/5683/fibaHist.h

tml> 

http://www.fiba.com/pages/eng/fc/FIBA/fibaHist/p/openNodeIDs/5683/selNodeID/5683/fibaHist.html
http://www.fiba.com/pages/eng/fc/FIBA/fibaHist/p/openNodeIDs/5683/selNodeID/5683/fibaHist.html
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USA vůbec nestartovaly a kde svůj první a doposud poslední titul získala 

Jugoslávie
12

. 

 FIBA pořádá mistrovství světa pro muže od roku 1950 a pro ženy od roku 

1953. Obě tyto akce jsou nyní pořádány každé čtyři roky, střídavě s olympiádou
13

. 

První mistrovství světa se uskutečnilo, jak již bylo zmíněno, v roce 1950 a to 

v Argentině, šampionát Asie měl premiéru v roce 1960, v Africe se poprvé o titul 

hrálo 1962 a v Oceánii až v roce 1971. 

 První oficiální kontakty NBA s FIBA se datují od podzimu 1987. Tehdy se 

uskutečnil první „otevřený“ turnaj pod názvem McDonald´s Open v Milwaukee. 

Jeho další ročníky se konaly již vždy v Evropě a zásadně přispěly k rozvoji 

popularity basketbalu a byly i základním kamenem pozdějšího vstupu NBA na 

mezinárodní scénu. 

5.3 Profesionální basketbal 

 Historie „hry za peníze“ nezačala ve velkých městech, jak bychom 

očekávali, ale v Trentonu v New Yersey. Jednoho chladného zimního večera zde 

bylo pár stovek diváků svědkem historické události- zrození profesionálního 

basketbalu. Od vzniku basketbalu jako nového sportu ten den uplynulo pouhých pět 

let a vzniklo něco zcela nového. Byznys, který dodnes láká statisíce diváků do 

sedadel obrovských hal ve Spojených státech a další miliony po celém světě 

k televizním obrazovkám. 

 Jelikož zakladatel basketbalu James Naismith působil na Křesťasnké 

asociaci mladých mužů (YMCA) ve Springfieldu, bylo celkem jasné, že všechna 

utkání se pořádala pod záštitou YMCA. Po nějakém čase bylo naprosto běžné, že 

všude tam, kde byla YMCA, tam byl i basketbalový tým. A tam, kde byl 

basketbalový tým, začaly vznikat i basketbalové ligy. 

 Basketbalové zápasy začala navštěvovat spousta diváků, jejich počet rostl 

takovým tempem, že při posledním zápasu sezóny se prodala již desetitisící 

                                                 
12

 PETERA, P., KOLÁŘ, P. NBA: Historie a současnost. Praha: Jan Vašut, 1998, str. 11 
13

 FIBA, FIBA History. [Internet], 20. 4. 2010, poslední revize 20.4.2010 . [13.3.2013], 

<http://www.fiba.com/pages/eng/fc/FIBA/fibaHist/p/openNodeIDs/5683/selNodeID/5683/fibaHist.h

tml> 

 

http://www.fiba.com/pages/eng/fc/FIBA/fibaHist/p/openNodeIDs/5683/selNodeID/5683/fibaHist.html
http://www.fiba.com/pages/eng/fc/FIBA/fibaHist/p/openNodeIDs/5683/selNodeID/5683/fibaHist.html
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vstupenka. Tento úspěch se však nelíbil konzervativním představitelům YMCA. 

Došlo to tak daleko, že začali oproti tomuto „basketbalovému šílenství“ ostře 

vystupovat. 

 Po krátké době byly jejich snahy zúročeny. Dny basketbalu na YMCA byly 

sečteny. Basketbal přitahoval stále více lidí, kteří doslova začali nenávidět tradiční, 

na německý způsob založený cvičební program, který byl páteří tělesné výchovy na 

YMCA. Vedení organizace bylo neústupné, a tak byl tento sport nucen opustit 

tělocvičny YMCA. 

 A tak basketbalisté hledali jiné možnosti, kde by mohli hrát basketbal. Mezi 

prvními, kteří začali do svého programu zařazovat basketbal byly- Chicago 

University, University of Iowa, Geneva College. A brzy je následovaly další a další. 

 Pak ale existovala ještě jedna skupina hráčů, kteří z nejrůznějších důvodů 

nemohli nebo nechtěli studovat, a proto si vytvořili svůj vlastní, ryze sportovní 

program- profesionální basketbalové ligy
14

. 

 Právě s odchodem basketbalu od YMCA je spojeno historicky první 

profesionální utkání. Při jedné příležitosti v roce 1896 tým z Trentonu z New 

Yersey hledal nějakou jinou možnost, jak by mohl hrát a neporušil tím pravidla. 

V té době patřil tým z Trentonu mezi jeden z nejlepších basketbalových klubů. 

Řešení nakonec bylo jednoduché. Klub si pronajal místní zbrojnici, připevnil koše 

na zeď a začal vybírat vstupné tak, aby jím byly pokryty náklady za pronájem. 

Zájem o zápas byl ovšem tak veliký, že pokryl nejen pronájem, ale každý hráč 

dostal ještě odměnu ve výši patnácti dolarů
15

. A jeden dolar, který zbyl navíc, se 

hráči rozhodli dát kapitánovi týmu, kterým byl Fred Cooper. Cooper se stal první 

basketbalovou superhvězdou a prvním nejlépe placeným hráčem v historii
16

. A 

kořeny profesionálního basketbalu byly na světě
17

. 

 Důležité v historii profesionálního basketbalu je zmínit, za jakých podmínek 

se vlastně hrálo. Hráči nastupovali do zápasů v klasických jednotných sportovních 
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úborech s dlouhými těsnými rukávy a v sametových šortkách. Utkání se odehrávala 

v drátěné kleci, která uzavírala hřiště a chránila diváky před hráči a naopak. 

Zároveň to i zrychlovalo hru, jelikož míč se odrážel o stěny klece a zůstával tedy 

stále ve hře. O zdraví a bezpečnost účastníků nebylo ale příliš postaráno, protože o 

tuto stránku sportu se v této době nikdy moc nikdo nezajímal. Občas basketbal 

spíše připomínal svými šarvátkami americký fotbal než současný basketbal, a proto 

také hráči nosili chrániče kolen, loktů i holení. A jelikož velmi častým úrazem byly 

úrazy obličeje, začal se později objevovat i chránič obličeje. Vedle domácího 

prostředí patřilo už v této době k dalším výhodám i chování diváků. Někteří 

fanoušci byli někdy tak vtaženi do hry, že docházelo k napadání i inzultacím hráčů. 

Někteří fanoušci například skrz síť píchali hráče do nohou jehlicemi nebo se o ně 

snažili „típnout“ rozpálenou cigaretu. Ale nebyli to jen fanoušci, kteří ubližovali 

hráčům. Mnoho zranění způsobovala i klec
18

.  

5.4 Basketbalové kroky kupředu 

 Díky zájmu diváků byla v roce 1898 týmy v oblasti Philadelphie založena 

první známá profesionální liga. Národní basketbalová liga (NBA), která trvá od 

roku 1903 a dala vzniknout dalším profesionálním klubům, které rychle rozkvétaly. 

První profesionální ligy byly spíše regionálního charakteru, týmy najímaly na 

každý zápas hráče zvlášť. Hrálo se v místních tanečních sálech nebo i ve 

zbrojnicích. Typické mužstvo mohlo mít dva nebo tři místní hráče a několik 

přespolních hvězd. Takové najímání hráčů dovolovalo lepším hráčům prodávat své 

služby více týmům najednou, obvykle tomu, kdo dal vyšší nabídku. A tak hráči 

mohli v jedné době reprezentovat například až tři týmy najednou. 

 Ligy ale nebyly jediným výsledkem počátku profesionálního sportu. 

Existovaly i kočovné týmy, které se spojily dohromady a cestovaly od města 

k městu a najímaly všechny, kteří přišli. Takové zápasy byly dobré pro hráče, 

jelikož spolu hráli delší dobu a byli daleko více sehraní
19

. O tom svědčí například 

výsledky týmu Buffalo Germans a Troy Trojans. Tým Buffalo Germans  měl na 

konci své působnosti na svém kontě neuvěřitelných 792 výher a pouhých 86 

porážek. Týmu Troy Trojans se v té době neoficiálně říkalo „Wachter 
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Wonders“(Wachterovi Zázraci). Tento tým je ale také považován za průkopníky 

basketbalu. Jako první začali používat přihrávku o zem a rovněž i dlouhou 

přihrávku z jednoho konce hřiště na druhý. Položili tak vlastně základ rychlého 

protiútoku, bez kterého je dnešní basketbal nepředstavitelný.
20

 

 Rok 1915 byl pro basketbal důležitým mezníkem. Tato hra se vyvíjí a končí 

její doba dětství. Začíná se hrát s upravenými míči, jsou vyžadovány desky na koš a 

samozřejmostí se stává bezedný koš z drátěného nebo kovového pletiva. 

Standardními se staly pětičlenné týmy. Čáry trestných hodů se nacházely 15 stop od 

koše (přibližně 4,5 m) od koše. Hráči měli povoleno buď čtyři, nebo pět faulů před 

diskvalifikací a koše z pole se počítaly za dva body. Tato pravidla byla určitý krok 

dopředu, ale ostatní pravidla udržovala hru stále v relativní době temna. Řešily se 

polemiky ohledně driblinku- oběma rukama, jednou, či vůbec? Pokud ano, bylo by 

hráči vůbec dovoleno po driblování vystřelit? 

 Nový impuls dostal basketbal po první světové válce, roku 1918. Amerika 

objevila nové kočovné mužstvo nazývané Original Celtics
21

. Original Celtics nebyl 

ale původní tým, nýbrž to byli následovníci týmu New York Celtics. Týmu, jehož 

zakladatelem byl Frank McCormack, a  který byl založen v roce 1914. Bohužel 

vstupem Spojených států do první světové války však přestal tento tým prakticky 

existovat. 

 Po konci první světové války vstupuje na scénu Jim Furey, který se spolu 

svým bratrem snaží tým New York Celtics obnovit.  Jelikož se však Frank 

McCormack odmítl vzdát práva na jméno, nazvali svůj nový tým Original Celtics. 

Vedle původních členů New York Celtics Pete Barryho a Johnny Witteho se v něm 

objevila spousta nových hráčů například Ernie Reich, Joe Trippe, Eddie White a 

Mike Smolick. To byli zákládající členové týmu Original Celtics. Ale až v další 

sezóně se tento tým stal celkem, který neměl v newyorském regionu konkurenci. 

Do týmu přicházejí nové hvězdy. Jako například Henry „Dutch“ Dehnert, Swede 

Grimstead a Johnny Beckman. Furey se snažil hledat pro svůj tým stále nové a 
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kvalitní hráče a dařilo se mu. Postupně se do Celtics připojili Horse Haggerty, Nat 

Holman, Chris Leonard a Nat Hickey. 

  

 

Obr. 2 Tým Original Celtics 

 

 Ale co bylo pro tým Celtics nejdůležitější? Furey dokázal všechny tyto 

hráče špičkové kvality udržet pohromadě. Jedním z důvodů bylo jistě to, že si na 

tehdejší poměry pronajal obrovskou halu, kterou dokázal každou sobotu do 

posledního místa zaplnit. Ale hlavním důvodem bylo, že Furey jako první v historii 

profesionálního basketbalu uzavřel s hráči individuální smlouvy. Hráči dostávali 

zaplaceno za celou sezónu, ne za každý odehraný zápas, a proto nedocházelo, jak 

bylo dříve zvykem k tomu, že hráči hráli za více týmů najednou
22

.  

 Zajímavou věcí na týmu Celtics bylo, že neměl kouče
23

. Přínos týmu byl ale 

i tak pro rozvoj basketbalu obrovský.  Přinesl do hry jistou vytříbenost a 
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promyšlenost včetně zónové obrany a hry pivotmana. Obohatil herní taktiku o 

takové prvky jako je například „přebírání“ (switch) v osobní obraně a „hoď a běž“ 

(give and go), tedy o prvky, bez kterých je dnešní basketbal nepředstavitelný. 

 Dalším pokrokem, pod který se tým Celtics podepsal, byl jistě i nový 

způsob hry podkošového hráče. V tomto směru vynikala v týmu především dvojice 

Nat Holman a Henry Dehnert.  Byl to právě Holman, který naučil své spoluhráče 

udělat jeden nebo dva kroky ve směru proti letící přihrávce.  Tím zůstal jeho 

obránce za jeho zády a k míči už se nedostal. Nat Holman byl první opravdovou 

hvězdou, kterou obdivoval celý národ. 

 Original Celtics  byli v polovině dvacátých let skutečně týmem jedinečných 

basketbalistů
24

. Byli průkopníky ve vytvoření obranné zóny, rychlých útočných 

přihrávek a využívali pivota jako základ ofenzivy.  Dokonce můžeme říci, že ve své 

době to byl nejlepší basketbalový tým
25

. 

5.4.1 Americká basketbalová liga 

 Americká basketbalová liga (ABL) byla prvním pokusem o vytvoření 

skutečné národní ligy. Roku 1925 ji založili George Preston Marshall, jeden 

z předních byznysmenů ve Washingtonu, George Halas, majitel celku Chicago 

Bears a Max Rosenblum, clevelandský obchodní magnát. Prvním prezidentem ligy 

byl jmenován Joe Carr, který byl zároveň i prezidentem National Football League a 

navíc zastával řadu funkcí v menších baseballových soutěžích.  

 Ligu v její první sezóně hrálo devět týmů, a to již za podmínek, které se již 

hodně blížily podmínkám v současném basketbalu. Hráči podepisovali individuální 

smlouvy, což znamenalo, že mohli hrát pouze v jednom týmu. Doposud velmi 

populární klece byly zrušeny a jako povinné byly zavedeny desky za košem, což 

umožňovalo daleko lépe dát koš
26

. 

 Dále byla standardizována pravidla tak, aby vyhovovala Amatérské 

sportovní unii
27

. Jedním z nejdůležitějších pravidel byl zákaz driblinku oběma 

rukama, v té době ještě hojně používaný. Kromě tohoto pravidla už tehdy 
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existovala pravidla o třech vteřinách a diskvalifikaci hráče po páté osobní chybě 

v zápase
28

. Tato normativní pravidla pomohla amatérským a univerzitním hráčům 

přizpůsobit se profesionální hře. Míčem v této době mohla být jakákoliv stará věc. 

Začínalo se s novým, pokrytým kůží, přibližně kulovitého tvaru. Duše byla 

zašněrována dovnitř a otvor pro nafukování velmi často vyčuhoval ven. Míč byl 

používán dva nebo tři roky, měnil své tvary, zvětšoval se, což pak znemožňovalo 

dát koš. Když byl míč nějak prodřený, příležitostně vypomohl k opravě švec
29

.  

 V první sezóně ABL zvítězil tým Cleveland Rosenblums v čele s Honey 

Russellem. Ale i když se ABL těšila celkem slušné sledovanosti, vůbec 

neprosperovala. Bylo očividné, že jestli si chce liga dělat naděje na zisk, bude 

muset vstoupit do jednání s Original Celtics
30

. Jenže jak oslovit tým Celtics, aby se 

k lize připojil, to byla další otázka. Jednoduché pozvání by nemuselo stačit, a tak 

výkonný výbor ligy zakázal týmům ABL hrát exhibice proti Original Celtics, kteří 

tak stáli tváří v tvář vyhlídce nepatrného množství sehraných utkání a ještě menší 

návštěvnosti, a proto se taky k ABL připojili
31

.  Do ligy vstoupili až po pěti 

odehraných zápasech. V tabulce tak nahradili tým Brooklyn Arcadians a zároveň 

tím převzali i jeho nepříznivou zápasovou bilanci 0-5. S takto nepříznivou bilancí 

neměl celek Original Celtics šanci dotáhnout se na vedoucí celek Cleveland 

Rosemblums. A i když stačil ještě 13 zápasů vyhrát, se svým skórem 13:8 obsadil 

v první polovině ligy pouze čtvrté místo. Ale v druhé polovině už to bylo jiné. 

Zvítězili v ní s bilancí 19:2, ikdyž několikrát byly výsledky velice těsné. Ve 

finálové sérii se tým Celtics utkaly s druhým v pořadí, s týmem Fort Wayne. 

Celtics ale poměrně snadno zvítězili ve třech zápasech. V třetí sezóně ABL 

kralovali Original Celtics lize už od úplného začátku.  

 Jak na konci své první sezóny ABL přemýšlela, jak tým Celtics zařadit do 

ligy, nyní přemýšlela, jak se celku zbavit. Postavení týmu v lize bylo tak 

dominantní, že zájem o ligu postupně klesal a tak se cílem stalo: „Rozbít Celtics!“ 

Pomohla jim víceméně náhoda
32

. Po skončení sezóny 1927-28 byl Furey obviněn 
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ze zpronevěry a uvězněn, představenstvo ligy ABL tak využilo příležitosti a celek 

Original Celtics rozpustilo. Hráči klubu byli angažováni ostatními týmy ligy. 

 Tým Rosenblums vyhrál následující dvě sezóny. Určitý podíl na tom měli 

zajisté i čtyři hráči, kteří k nim přestoupili z klubu Celtics. Avšak ctižádostivá 

ABL, která se táhla od New Yorku po Chicago, se po krachu na burze v roce 1929 

ocitla v obtížné ekonomické situaci
33

.  Hráči přestávali dostávat smlouvy. A 

dokonce 8. prosince 1930 oznámil Max Roseblum, že stahuje svůj tým z ABL. Což 

byl začátek konce, jelikož Cleveland byl v podstatě stavební kámen celé ligy. 

Sezóna nakonec byla dohrána a po ní ABL skončila.  

 Jediní, kdo jakž takž přežili krach ABL, byli hráči týmu Celtics.  Totiž 

pouze oni se měli kam vrátit. Znovu začali cestovat po Spojených státech 

amerických a předvádět svoji basketbalovou show
34

. 

 Během let velké hospodářské krize profesionální basketbal upadal, ale opět 

začal vzkvétat basketbal na univerzitách. Profibasket měl ještě převahu díky 

regionálním průmyslovým ligám a kočovným týmům- talentovaným mužstvům, 

jako například obnoveným Original Celtics nebo černým borcům, typu New York 

Renaissance Five (Rens) a Harlem Globetrotters, kteří dodnes předvádějí své umění 

při rozličných exhibicích
35

. 

5.4.2 Národní basketbalová liga 

 Navzdory úsilí o reorganizaci ABL a výsadnímu postavení některých 

kočujících týmů, byla v době velké hospodářské krize v centru pozornosti 

především univerzitní družstva. Například v New Yorku využil této situace Ned 

Irish, který uspořádal turnaj čtyř univerzitních týmů v newyorském Edison Square 

Garden v roce 1938. Tento turnaj se stal doslova senzací. Irish totiž položil základ 

pravidelnému turnaji, který později uzavíral každou basketbalovou sezónu
36

.  

 Nemalý podíl na oblíbenosti basketbalu měla určitě i nová pravidla, která 

bezesporu vylepšila hru.  Hra se stala přehlednější, rychlejší a tudíž i populárnější.  

Hra zahrnovala účelnější míče, bez šněrování, sjednocené koše, dva rozhodčí na 
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zápas a pravidlo 10 sekund, které nutilo týmy v tomto časovém úseku přecházet do 

útočného pásma, a minimalizovala zdržovací taktiku. Dodnes platné pravidlo tří 

sekund omezovalo pobyt hráče pod košem. Zároveň byl postupem času odstraněn 

rozskok uprostřed hřiště po dosažení koše.  A tak přestávala hra být nudná a stala se 

i soutěživější. Další inovací byla i ukázka střelby jednou rukou, kterou předváděla 

hvězda Stanfordu Hank Luisettim. Také se změnilo hlavní pojetí hry. Starší týmy 

kladly důraz na udržení míče během hry na podlaze, moderní tým musel stále míč 

kontrolovat a hlavní myšlenkou se nyní stal určitý druh držení míče ve vzduchu, 

schopnost zmocnit se míče při doskoku- tedy ve výšce. Tato koncepce učinila hru 

pro diváka daleko zajímavější
37

. 

 Zájem o univerzitní basketbal a jeho velmi kvalitní úroveň měly velký vliv 

na skupinu lidí, která se v roce 1937 rozhodla vytvořit Národní basketbalovou ligu 

(NBL). Organizátorům se povedly dva velmi důležité kroky. Za prvé uzavřít 

smlouvy s velmi kvalitními hráči, působícími v té době na univerzitách. Za druhé, a 

to vůbec poprvé, dokázali získat sponzory. To byly firmy, které se nejen rozhodly 

finančně podpořit vybrané kluby, ale podílely se i na výběru talentů z univerzit tím, 

že jim nabízely ve své firmě práci. A to bylo v této době opravdu velké lákadlo. 

 Do soutěže vstoupilo 13 týmů. Ale jejich první sezóna byla spíš zmatek. 

Byly rozděleny na Východní a Západní divizi. O tom ale kdo s kým bude hrát, si 

však rozhodovaly kluby samy. Výsledkem toho bylo, že kluby neměly odehraný 

stejný počet zápasů. Nakonec ale ve finálové sérii vyhrál klub Goodyear Akron
38

. 

 V další sezóně byly tyto problémy odstraněny, 

 a tak mohla začít pravá profesionální hra. Do soutěže tento rok vstoupilo jen 13 

týmů a každý měl sehrát po 26 zápasech. Vítěz byl ovšem stejný jako sezónu 

minulou.  

 Velice slibně se rozvíjející NBL zabrzdila druhá světová válka. 

V následujících dvou sezónách působily v NBL pouze čtyři celky. Basketbalisté 

museli také plnit své válečné povinnosti.  
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 Začaly se objevovat nové hvězdy. Jednou z nich je například Bobby 

McDermott- vynikající střelec oběma rukama, který dokázal dotáhnout svůj tým 

Fort Wayne Pistons až do vítězného konce. On sám dosáhl neuvěřitelného 

střeleckého průměru 20,1 bodů na zápas a byl v anketě označen za nejlepšího 

profesionálního basketbalistu v historii. 

 

Obr. 3 Bobby McDermott 

 

 Další významnou hvězdou byl George Mikan, který se vrátil k basketbalu 

v roce 1946 a byl nejlepším křídlem své doby. Byl vysoký 208 cm a nosil velmi 

silné brýle. Mikan se upsal klubu NBL Chicago Gears. Ve svém prvním ročníku  

dokázal Mikan nastřílet 100 bodů v pěti zápasech a vyhrál tak cenu pro 

nejúspěšnějšího hráče.  
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 V dalším ročníku nehrál kvůli sporu o smlouvu. Když se ale objevil na 

hřišti, Gears zaznamenali okamžitý vzestup tabulkou a nakonec také ligu vyhráli.
39

 

Sponzor klubu Chicago Geara Maurice White se po úspěchu týmu rozhodl, že 

založí vlastní profesionální ligu, v níž by on sám byl vlastníkem všech 24 celků a 

velkých hal, kde se tato soutěž měla hrát.  Je přirozené, že hlavním vůdcem této 

ligy, která se honosila názvem Professional Baketball League of America (PBLA) 

měl být celek Chicago Gears. Zatímco však White odvolal svůj celek přes protesty 

organizátorů z NBL, grandiózní projekt zkolaboval již v prvním měsíci své 

existence. Důsledkem všeho byl zánik klubu Gears a odchody hráčů prakticky do 

všech týmů NBL. 

 

Obr. 4 George Mikan 

 

 Bobby McDermott přešel k Sheboygan Redskins a George Mikan skončil 

v týmu Minneapolis Lakers
40

. 

 V roce 1946 byla založena Basketbalová asociace Ameriky (BAA) v čele 

s Mauricem Podoloffem jako prezidentem. Členy asociace bylo 11 týmů. Ve 
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Východní divizi- Boston New York, Philadelphia, Providence, Toronto a 

Washington. V Západní divizi- Chicago, Cleveland, Detroit, Pittsburgh a St. Louis. 

Výhodou asociace byly kluby ve velkých městech, velké haly, více financí. Jediný 

problém, který si asociace uvědomovala, byl, že NBL vlastnila daleko lepší hráče 

než oni. A přece hráči dělají zápas atraktivním. Tento hendikep byl ale po dvou 

sezónách BAA smazán
41

. 

 V sezóně 1947/1948 jsou Lakers v čele s Mikanem naprosto 

bezkonkurenčním týmem v NBL. Ve finálovém tažení přispěl Mikan celkem 110 

body k výhře nad Rochester Royals 4:1. Lakers se pak stali i vítězem posledního 

turnaje „mistrovství světa profesionálů“, když ve finále porazili Rens. 

 

Obr. 5 Minneapolis Lakers s Georgem Mikanem 

 

 Ještě v průběhu léta 1948 se zdálo, že by se NBL přece jen mohla stát 

opravdovou dynastií profesionálního basketbalu. Zatímco však některé celky trávily 

čas vymýšlením strategie, jak zastavit Mikana a spol. Lakers a tři další prominetní 
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kluby- Rochester, Fort Wayne a Indianapolis oznámily, že ligu opouštějí a 

přecházejí ke konkurenční BAA. Vítězem 12., a také posledního, ročníku NBL byl 

tým Anderson Packers. 

 BAA se podařilo kromě již zmíněných týmů získat do ligy skvělé 

univerzitní hráče. Stav ligy byl doplněn na 12 celků, byl změněn model play-off, 

složení divizí i počet utkání. Byl položen základ opravdové „velké ligy“. 

 Vstupem Minneapolis na scénu BAA se také vůbec poprvé v této soutěži 

představil George Mikan. Stal se okamžitě nejlepším střelcem ligy a významně 

pomohl Lakers k finálovému vítězství nad Washingtonem v poměru 4:2. 

5.4.3 Národní basketbalová asociace 

 V létě 1949 po té, co BAA ukázala svoji sílu tím, že s ní v Indianapolisu 

podepsali smlouvy nejlepší hráči mistra NCAA University of Kentucky, zmizela 

NBL definitivně ze scény. Zbylá družstva souhlasila se začleněním do BAA, a tak 

dne 3. srpna 1949 došlo k historické události- spojení NBL a BAA pod společný 

název National Basketball Association- Národní basketbalovou asociaci (NBA). 

 Svět se změnil, základní kameny byly položeny. Profesionální basketbal 

opustil minulost a objal se s budoucností
42

. 

 Dalších pět let profesionální ligy, která v sezóně 1949/50 prvně nesla jméno 

NBA, bylo ve znamení výrazné převahy týmu Minneapolis Lakers. 

 Po té, co na památné schůzce 3. srpna 1949 pánové Ike Duffy (prezident 

NBL), Leo Ferris (Syracuse Nationals), Ned irish (New York Knicks), Walter 

Brown (Boston Celtics) a Maurice Podoloff (prezident ABA a pak v letech 1946-63 

prezident, respektive komisionář NBA) přivedli na svět sjednocenou NBA, zdála se 

být její budoucnost vyřešena. Ovšem nebylo to tak jednoduché a trvalo to hodně 

dlouho, než organizace dostala pevný řád, jasná pravidla, optimální hrací model, 

později pak velkou prosperitu a popularitu. 

 Měnil se i počet týmů, které se soutěže účastnily. Původně hrálo 17 celků, 

později deset a v dalším období dokonce jen osm. Ty, které odpadly, se již do NBA 

                                                 
42

  PETERA, P., KOLÁŘ, P. NBA: Historie a současnost. Praha: Jan Vašut, 1998, str. 23 



29 

 

nikdy nevrátily. Zpátky do počtu 17 účastníků se NBA propracovala až o mnoho let 

později v sezóně 1970/71. V souvislosti s měnícím se počtem účastníků se musel 

měnit i systém soutěže, ale jeho základní myšlenka- nejprve dlouhé boje ve 

skupinách, pak play-off a na závěr finále NBA- zůstala zachována do dnešních dnů. 

Stejně tak jako pečlivé vedení herních statistik a rekordů, udělování různých cen a 

trofejí, které se jen s postupem času rozmnožovaly. 

 Vůdčí hráčskou osobností nebyl na začátku NBA nikdo jiný než George 

Mikan. Byl prvním představitelem hry pivotmana, který na hřišti nebyl jen kvůli 

rozehrávce, ale velmi se zapojoval i do hry v útoku. Byl šest let po sobě nejlepším 

střelcem ligy. George Mikan je z hlediska efektivity považován za předchůdce 

takových hvězd jako Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan
43

. 

 Hře určitě pomohly i změny pravidel, které uvedly NBA na cestu 

k prosperitě. Nejradikálnější změna byla navržena majitelem týmu Syracuse 

Dannym Biasonem, který chtěl omezit časový limit pro držení míče. Biason dospěl 

k 24 sekundám vydělením počtu 48minutového zápasu (2880) průměrným počtem 

střel (120). Překvapivě jeho víceméně libovolný vzorec odolal i zkoušce času. Další 

pravidlo omezovalo počet faulů, kterých se tým mohl ve čtvrtině dopustit. Každý 

další faul nad šest dával možnost střílet tři trestné hody místo dvou. Efekt těchto 

pravidel byl okamžitě viditelný. Samozřejmě, že postupem času byla přijata ještě 

nová pravidla, nějaká se měnila, ale většina pravidel již zůstala zachována
44

. 

 Svou premiéru začátkem NBA zažilo taky exhibiční utkání hvězd (All- Star 

game) Východ-Západ (1951), které se hraje dodnes. Poprvé se oficiálně v lize 

objevují hráči černé pleti (1950) a poprvé je rovněž vyhlášena trofej Nováček roku. 

Vše, co můžeme v současném basketbalu stále vidět
45

. 
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5.4.4 Přehled vítězů 66 ročníků NBA 

Tabulka část 1. 

 

Sezóna Vítěz Výsledek Poražený 

1946-47 Philadelphia Warriors 4-1 Chicago Stags 

1947-48 Baltimore Bullets 4-2 Philadelphia Warriors 

1948-49 Minneapolis Lakers 4-2 Washington Capitols 

1949-50 Minneapolis Lakers 4-2 Syracuse Nationals 

1950-51 Rochester Royals 4-3 New York Knicks 

1951-52 Minneapolis Lakers 4-3 New York Knicks 

1952-53 Minneapolis Lakers 4-1 New York Knicks 

1953-54 Minneapolis Lakers 4-3 Syracuse Nationals 

1954-55 Syracuse Nationals 4-3 Ft. Wayne Pistons 

1955-56 Philadelphia Warriors 4-1 Ft. Wayne Pistons 

1956-57 Boston Celtics 4-2 St. Louis Hawks 

1957-58 St- Louis Hawks 4-2 Boston Celtics 

1958-59 Boston Celtics 4-0 Minneapolis Lakers 

1959-60 Boston Celtics 4-3 St.  Louis Hawks 

1960-61 Boston Celtics 4-1 St.  Louis Hawks 

1961-62 Boston Celtics 4-2 Los Angeles Lakers 

1962-63 Boston Celtics 4-2 Los Angeles Lakers 

1963-64 Boston Celtics 4-1 San Francisco Warriors 

1964-65 Boston Celtics 4-3 Los Angeles Lakers 

1965-66 Boston Celtics 4-3 Los Angeles Lakers 

1966-67 Philadelphia 76ers 4-2 San Francisco Warriors 

1967-68 Boston Celtics 4-2 Los Angeles Lakers 

1968-69 Boston Celtics 4-3 Los Angeles Lakers 

1969-70 New York Knicks 4-3 Los Angeles Lakers 

1970-71 Milwaukee Bucks 4-0 Baltimore Bullets 

1971-72 Los Angeles Lakers 4-1 New York Knicks 

1972-73 New York Knicks 4-1 Los Angeles Lakers 

1973-74 Boston Celtics 4-3 Milwaukee Bucks 

1974-75 Golden State Warriors 4-0 Washington Bullets 

1975-76 Boston Celtics 4-2 Phoenix Suns 

1976-77 Portland Trail Blazers 4-2 Philadelphia 76ers 

1977-78 Washington Bullets 4-3 Seattle Supersonics 

1978-79 Seattle Supersonics 4-1 Washington Bullets 

1979-80 Los Angeles Lakers 4-2 Philadelphia 76ers 

1980-81 Boston Celtics 4-2 Houston Rockets 

1981-82 Los Angeles Lakers 4-2 Philadelphia 76ers 
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Tabulka část 2 

Sezóna Vítěz Výsledek Poražený 

1982-83 Philadelphia 76ers 4-0 Los Angeles Lakers 

1983-84 Boston Celtics 4-3 Los Angeles Lakers 

1984-85 Los Angeles Lakers 4-2 Boston Celtics 

1985-86 Boston Celtics 4-2 Houston Rockets 

1986-87 Los Angeles Lakers 4-2 Boston Celtics 

1987-88 Los Angeles Lakers 4-3 Detroit Pistons 

1988-89 Detroit Pistons 4-0 Los Angeles Lakers 

1989-90 Detroit Pistons 4-1 Portland Trail Blazers 

1990-91 Chicago Bulls 4-1 Los Angeles Lakers 

1991-92 Chicago Bulls 4-2 Portland Trail Blazers 

1992-93 Chicago Bulls 4-2 Phoenix Suns 

1993-94 Houston Rockets 4-3 New York Knicks 

1994-95 Houston Rockets 4-0 Orlando Magic 

1995-96 Chicago Bulls 4-2 Seattle Supersonics 

1996-97 Chicago Bulls 4-2 Utah Jazz 

1997-98 Chicago Bulls 4-2 Utah Jazz 

1998-99 San Antonio Spurs 4-1 New York Knicks 

1999-00 Los Angeles Lakers 4-2 Indiana Pacers 

2000-01 Los Angeles Lakers 4-1 Philadelphia 76ers 

2001-02 Los Angeles Lakers 4-0 New Jersey Nets 

2002-03 San Antonio Spurs 4-2 New Jersey Nets 

2003-04 Detroit Pistons 4-1 Los Angeles Lakers 

2004-05 San Antonio Spurs 4-3 Detroit Pistons 

2005-06 Miami Heat 4-2 Dallas Mavericks 

2006-07 San Antonio Spurs 4-0 Cleveland Cavaliers 

2007-08 Boston Celtics 4-2 Los Angeles Lakers 

2008-09 Los Angeles Lakers 4-1 Orlando Magic 

2009-10 Los Angeles Lakers 4-3 Boston Celtics 

2010-11 Dallas Mavericks 4-2 Miami Heat 

2011-12 Miami Heat 4-1 Oklahoma City Thunder 
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6 Historie basketbalu v českých zemích a Československu 

 Historie basketbalu je u nás poměrně letitá. O prvních zmínkách „házení do 

koše“ se setkáváme ve spojení se jménem Josefa Klenky, pražského učitele 

tělocviku při c.k. české reálce v Praze I. a ředitele spolku ku pěstování her české 

mládeže v Praze. Učitel J. Klenka přepracoval v roce 1898 základní pravidla         

A. Sargenta a vydal je jako první česká pravidla hry „házená do koše/košíková“ 

v časopise Sokol. Opakoval je i ve své další publikaci, vydané v roce 1900              

v „Tělocvičných hrách pro dívčí školy“. 

 Přestože pravidla profesora Klenky byla zpracována až v roce 1898, existují 

záznamy o tom, že již v roce 1897 bylo sehráno historicky první veřejné utkání 

v košíkové v českých zemích. A to při příležitosti veřejné slavnosti školní mládeže 

ve Vysokém Mýtě. Celou akci vedl učitel Jaroslav Karásek.  

 Ještě v průběhu I. světové války pronikla košíková na evropský kontinent. 

Do Československa přišla košíková ve větším měřítku až po I. světové válce a 

traduje se, že k nám dorazila z Pobaltí. Pravda je ovšem taková, že baltští košíkáři 

byli jedni z prvních, kteří nám ukázali skutečnou a možno říci již vyspělou 

košíkovou, ale stejně je jisté, že základy vlastní závodní hry k nám pronikly právě 

z opačného konce a to jednak přímo ze Spojených států a jednak z mezinárodní 

tělovýchovné školy v Ženevě. 

 První skutečné utkání v košíkové mužů bylo sehráno na podzim roku 1919 

v žižkovské sokolovně. Utkala se v něm dvě družstva lehkých atletů. Je nutno říci, 

co tomuto utkání předcházelo. Profesor J. A. Pipal se seznámil s košíkovou při 

svém působení na Occidental College v Kalifornii. Během tohoto působení byl 

pověřen přípravou československých atletů na 1. poválečné OH konané 

v Antverpách. A košíková mu vyvstala jako vhodný doplněk tréninku svých 

svěřenců. A tak viděla Praha první utkání v košíkové na skutečné koše připevněné 

na regulérních deskách. Výsledek tohoto utkání se bohužel nedochoval. Profesor 

Pipal, který byl prvním sekretářem pražské YMCY, plně využil možnosti, která se 

mu naskytla tím, že demobilizující jednotky americké armády přenechaly veškeré 

sportovní náčiní a nářadí (a mezi nimi byly basketbalové desky a míče) letním 
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táborům Ymky. Ze všech těchto letních táborů se postupem času staly hlavní 

kempy košíkové v naší vlasti. 

 V té době už s profesorem Pipalem spolupracoval profesor F. M. Marek, 

který předtím působil na mezinárodní tělovýchovné škole v Ženevě. V letech 

1920/21 žil Marek ve Spojených státech, kde měl možnost poznat košíkovou 

zblízka. Po návratu do vlasti se stal jejím nejhorlivějším propagátorem a jeho 

iniciativa vydatně přispěla k rozvoji této hry u nás. Vždyť již v roce 1921 vstoupila 

košíková do organizačního svazku s tehdejším „Českým volleyballovým svazem“ 

ve společný „Český vollejballový a basketbalový svaz“, jehož prvním předsedou 

byl profesor J. A. Smotlacha, který jako představitel tehdejšího vysokoškolského 

sportu měl možnost disponovat finančními a materiálními prostředky
47

. 

V předmichovské republice, kdy sport byl postaven výlučně na finančním základě, 

mohla si soběstačnost zajistit jedině kopaná, která měla potřebnou návštěvnost. 

Všechny ostatní, tzv. malé sporty, nutně živořily. Košíková to měla velmi těžké. 

Patřila mezi tyto malé sporty a měla to o to těžší, že k jejímu provozování bylo 

potřeba mnoho věcí. Kromě rekonstrukcí a desek s koši potřebovala košíková nový, 

na běžném trhu zcela neobvyklý, typ míče. Těžká situace pokračovala a někteří z 

prvních propagátorů od své aktivity upouštěli. 

 Tato tíživá situace se nezlepšila ani po roce 1924 po ustanovení relativně 

samostatné basketbalové sekce čs. volejbalového a basketbalového svazu. 

Zřizování hřišť pod širým nebem bylo nad síly těch, kteří by si je pro košíkovou 

byli přáli a do tělocvičen košíková nepronikla, protože tehdy byly všechny 

tělocvičny v sokolovnách. Vedení Sokola se tehdy úporně bránilo pronikání 

sportovních odvětví do své tělocvičné soustavy, poukazujíc v neposlední řadě na to, 

že míčové hry do tělocvičen nepatří už proto, že se při nich zařízení těchto 

tělocvičných prostorů neúnosně rychle opotřebovává. 

 Této pro košíkovou zcela nedýchatelné atmosféry dovedlo využít tehdejší 

vedení Ymky (mezinárodní křesťanské organizace mládeže). Likvidující jednotky 

americké armády jí odevzdaly všechna tělovýchovná zařízení, mezi jinými i řadu 

konstrukcí s koši a basketbalové míče. V tehdejších letních táborech této organizace 
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se tedy již začínala hrát košíková a její nesmírná obliba mezi všemi, kteří s touto 

hrou přišli do styku, přivedla vedení Ymky na myšlenku, že právě tato hra by 

mohla přilákat další a další desítky mladých lidí. Tento záměr byl tak pevný, že při 

stavbě vlastní budovy v Praze na Poříčí (1928) nezapomněli stavitelé vedle 

plovárny ani na tělocvičnu, postavenou přesně tak, aby ve všech směrech 

vyhovovala košíkové. Dokonce i na střeše upravili prostor pro nácvik této hry. A 

tady v roce 1928 na Poříčí zahájili také na podzim činnost, již můžeme označit za 

skutečný start závodní košíkové v Československu. 

 Nutno podotknout, že vznik v pražské YMCE podnítil i vznik dalších 

kolektivů v Praze. Vedle domácích celků YMKY Praha a Uncasu Praha se záhy 

objevily v tělocvičně na Poříčí i první vysokoškolské celky Strakovky a Marathonu, 

k nimž se zakrátko přidaly i první týmy sokolské, Sokol Dejvice, Sokol Žižkova 

Sokol Pražský. Rozvoj zasáhl současně i na Kladensko, kde se utvořila dvě 

družstva YMKA Kladno a SK Kladno. 

 Prvenství mezi těmito zákládajícími družstvy si pochopitelně od první 

chvíle drželo první družstvo pražské Ymky, které mělo nejen nejlepší možnost 

tréninku ve vlastní speciální tělocvičně. Protože Ymka byla sdružením 

mezinárodním, měla ve svých řadách i několik cizinců, kteří základy košíkové 

ovládali. Nesmíme se proto divit, že v prvním družstvu pražské Ymky měli tito 

cizinci naprostou převahu. Jedinými Čechoslováky zde byli bratři Alois a Ludvík 

Dvořákové a Strádal a dále už jen hráči ze zahraničí. Ovšem ani oni nehráli ještě 

košíkovou takovou, jaké jsme svědky dnes. 

 Zprvu se totiž hrálo tak, že se kombinovalo v poli tak dlouho, až se některý 

hráč dostal do výhodného postavení a odtud vystřelil. Driblink, únik s míčem pod 

koš a střelba ve výskoku – to vše přišlo až mnohem později, takže typický dvojtakt 

nepatřil k základním prvkům košíkové u nás. Výsledek zápasu byl určován 

výhradně střeleckou muškou útočníků, kteří stříleli jen ze střední, ale mnohem 

častěji z větší vzdálenosti, protože přestřelovali celé bránící družstvo soupeře. A 

protože se často házelo až z poloviny hřiště, pochopíme velmi nízké výsledky 

prvních skutečných zápasů košíkářů v pražské YMCE. 
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Zaznamenejme zde dva výsledky, které jsou v této souvislosti uváděny na prvním 

místě: YMKA Praha – YMKA Kladno 5:3 a v odvetě 6:4. To byla první oficiální 

utkání. 

6.1 Vývojový skok a první mistři 

 Protože již od samých počátků se košíková na celém světě a tedy i u nás 

hrála převážně v tělocvičnách, stala se zimním sportem. Její sezóna začínala na 

podzim a končila na jaře příštího roku, jak tomu je i dnes. Proto i v tomto 

historickém přehledu nebudeme mluvit o celých ročních obdobích, ale vždy o 

sezóně podzim - jaro. 

 Sezóna 1929 – 1930 zaznamenala po nesmělém nástupu v roce 1928 velký 

rozmach. Nový sport již zapustil bezpečně kořeny a začal k sobě lákat další a další 

příznivce. Po úvodních podzimních zápasech došlo k události, která významným 

způsobem ovlivnila vývoj košíkové v Československu. Touto událostí byl start 

družstva mormonských misionářů z amerického státu Utah v pražské YMCE. 

Teprve tito hráči nám ukázali, že s míčem lze proběhnout až do těsné blízkosti koše 

a odtud z výskoku vystřelit. A protože to byli právě mormoni, kteří ukázali našim 

hráčům první dvojtakt, říkalo se této střelbě dlouho „mormon“. Hosté vynikali i 

vysokou technikou a předvedli i první účelnou kombinaci. Dne 29. 11. 1929 hráli 

mormoni v Praze poprvé: YMCA Praha II – UTES (14:26) a YMCA Praha I – 

UTES (18:32, odveta 16:25). 

 Budeme-li prvá střetnutí našich košíkářů s mormony hodnotit jako živou 

školu, potom můžeme říci, že k prvnímu skutečnému střetnutí s vyspělým 

mezinárodním soupeřem došlo začátkem roku 1930. V pražské YMCE nastoupil 

17. ledna první soupeř z Baltu Universitates Sporta Riga, který již hrál vynikající 

košíkovou. Jeho start rozvířil hladinu sportovního života natolik, že vlastně až od 

této chvíle se začalo mluvit o košíkové v nejširších kruzích, a proto se u nás často 

setkáváme s názorem, že košíková k nám přišla z Baltu. Basketbalisté US Riga 

zdolali pražský tým YMKY jen (23:19), a to byl pro pražské družstvo ohromný 

úspěch. 

 V sezóně 1929 – 1930 bylo také vypsáno první mistrovství Prahy. Byl to 

vlastně základ pozdější zemské ligy, která se pro zaostávající vývoj na Moravě a 
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Slovensku stala naší nejvyšší soutěží, a proto můžeme jejího vítěze označovat za 

mistra Československa. Prvního ročníku této soutěže se zúčastnilo 14 družstev, 

která byla rozdělena podle výkonnosti do dvou tříd. První mistrovský titul získala 

YMCA Praha I.  

 Již v sezóně 1930 – 1931 se jasně ukázalo, že košíková bude u nás vyrůstat 

ze tří středisek, jimiž byly: YMCA, Sokol a Vysokoškolský sport. Jestliže měla 

YMCA v tuto dobu již 526 řádných členů, znamenalo to takřka půl tisícovky 

obdivovatelů košíkové, která byla s životem členů YMKY spojena. O tom, že 

basketbal pronikl již v této době do tělovýchovných jednot Sokola, svědčí jistě 

nejvýrazněji ta skutečnost, že ve dnech 4. – 5. října 1930 byl v Brně vybojován 

první přebor ČOS v košíkové mužů. Konečné pořadí: 1. Sokol Dejvice, 2. Sokol 

Brno II, 3. Sokol Přeštice, 4. Sokol Nymburk, 5. Sokol Slaný. Na této soutěži 

nejsou zajímavé jen výsledky, ale jména zúčastněných družstev nám zároveň 

ukazují, kde u nás začínala košíková.  

 V lednu roku 1931 se hrálo 2. mistrovství ČSR, ve kterém obhájili první 

místo hráči YMKY Praha I před družstvem Vysokoškolský sport a třetím YMKY 

Praha II.  

 Nejvýznamnější událostí sezón 1931 – 1932 bylo ustanovení Mezinárodní 

basketbalové federace FIBA, k němuž došlo 18. června v Ženevě. Ustanovení 

federace znamenalo významné posílení pozic košíkové v Evropě zvlášť proto, že 

zde byla pro všechny členy jednotná základna mezinárodních pravidel. Na 3. 

mistrovství ČSR vyhrála opět YMKA Praha I. Hrála se již 2. liga za účasti šesti 

družstev. Na prvním místě skončili Uncas Praha
48

. 

6.2 První mistrovství Evropy s československou účastí 

 Jedním z velmi důležitých činitelů v historii československé košíkové je 

nesporně účast našich reprezentantů na I. mistrovství Evropy v Ženevě 2. -4. května 

1935. Za vedení F. M. Marka, jemuž vydatně pomáhal prof. Č. Škarda aj., hráli: 

Picek, Klíma, Franc, Voves, Moc z pražské Ymky, Hájek ze Sokola Pražského, 

Ferstek z Ymky Kladno a Čtyřoký ze Strakovky. 
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 Mistrovství se hrálo vylučovacím systémem na jednu porážku, což byla pro 

naše nezkušené družstvo velká nevýhoda. Tím horší, že hned k prvnímu zápasu 

jsme byli vylosováni s Francií, označovanou všeobecně za nejsilnějšího favorita 

celé soutěže. Utkání, které se jako předem rozhodnuté hrálo až o půlnoci, skončilo 

zcela neočekávaným vítězstvím Čechoslováků (23:21), kteří se tak postarali o 

největší překvapení turnaje. V semifinále naši prohráli se Španělskem (17:21) a v 

souboji o 3. místo vyzvali domácí Švýcarsko. To porazili (25:23) a získali cenné 

bronzové medaile. 

 O rok později se konaly OH v Berlíně i s československou účastí.  

Olympijského turnaje se zúčastnilo 22 družstev a Československo skončilo na 9.-

14. děleném místě
49

. 

6.3 Košíková v poutech okupace 

 Situace, která nastala v březnu 1939, byla pro košíkovou velmi závažná. Do 

naší země vtrhly fašistické Hitlerovy hordy, které svým vpádem rázem udusily 

každý náznak o projev činorodého života našeho lidu. Odtržením Slovenska a 

vytvořením samostatného „Sloveského štátu“ v rámci nacistické Třetí říše, byla 

přeťata i tepna sportovního života a tato izolovanost měla neblahý vliv na vývoj 

tělovýchovy, tedy i košíkové. 

 Je sice pravda, že i při omezeních provázející život v Protektorátě vznikala 

nová družstva košíkové, ale jejich význam byl víc v tom, že čeští a moravští 

sportovci posilovali vzájemnou soudržností své národní cítění, vytvářejíce 

jednotnou formu proti fašismu. Sportovně se tato družstva nemohla vyvíjet, protože 

neměla možnosti pravidelného měření sil s lepšími, případně zahraničními, soupeři. 

 Za tohoto stavu, kdy zájem byl pochopitelně upřen výhradně k vlastním, 

domácím soutěžím, vzrostla částečně i jejich popularita. III. mistrovství Evropy 

1939 v Kaunasu bylo po neúspěchu v Rize na II. mistrovství Evropy bez naší 

účasti.  Bylo konáno i I. mistrovství Evropy žen v Římě. Bohužel také bez naší 

účasti. Naši košíkaři i košíkařky pochopitelně nedostali výjezdní povolení
50

. 
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6.4 Košíková po zrušení Sokola 

 Dne 1. září 1942 zasáhlo jedno z mnohých opatření okupantů velmi citelně 

do našeho sportovního života, a tedy pochopitelně i do košíkové. Pro odpor proti 

Říši byl zrušen Sokol. Zrušením Sokola ustalo tedy nejen jeho působení politické, 

ale tělovýchova byla současně ochuzena o celou řadu tělovýchovných zařízení, 

tělocvičen a sportovišť, protože při zrušení bylo vysloveno i propadnutí veškerého 

sokolského majetku. Zvlášť zlá byla situace sokolských družstev, která musela 

narychlo hledat útočiště ve sportovních klubech. 

 Také celý basketbalový oddíl Sokola Pražského přešel do HC Stadion, 

Sokol Žižkov do Viktorie Žižkov, Sokol Vinohrady do HC Vinohrady a později do 

SK Philips, Sokol Košíře do Hvězdy Košíře. Zrušeny byly samozřejmě i tradiční 

sokolské turnaje: turnaj Sokola Pražského v Praze a turnaj o Tyršovu vlajku 

v Brně
51

. 

6.5 Košíková v osvobozené vlasti 

 Pro tělovýchovnou a sportovní činnost znamenalo osvobození konec nucené 

stagnace. Znovuvytvořením celistvé Československé republiky se otevřely 

přerušené styky se slovenskou košíkovou a ještě v roce 1945 byl obnoven i 

mezinárodní styk. To všechno neslo s sebou pochopitelný rozmach jak do šíře, tak i 

co do zvyšování úrovně. 

 Letní měsíce roku 1945 byly vyplněny řadou turnajů, v nichž se střetávala 

česká, moravská a slovenská družstva.  

 Na společné poradě ČVBS a SBS bylo ustanoveno, že liga bude mít 16 

týmů. 11 z Čech a Moravy a 5 ze Slovenska. Tyto týmy budou bojovat ve dvou 

skupinách po 8 a prvních pět postoupí do finálových bojů. První ročník této nové 

soutěže vyhrál Sokol Brno. 

 Pro basketbal bylo také důležité obnovení mezinárodních styků. V prvním 

mezistátním utkání po druhé světové válce zdolali českoslovenští košíkáři silný 

celek Francie v pražské Lucerně 56:42. Obohacením mezinárodního styku byla v té 

době i utkání s družstvy americké armády. XX US Army – Slavia (63:54), 
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Bratislava – III. Army (61:51), Svaz – IV. US Army (46:54, 55:59). Začátkem 

února startovala pražská Sparta v Polsku.  

6.6 I. poválečné mistrovství Evropy mužů v Ženevě 3. - 7. 5. 1946 

 Československou sportovní veřejností i tiskem obávaný start na prvním 

poválečném mistrovství Evropy ve švýcarské Ženevě proměnili naši košíkáři 

v dokonalý triumf. Dobytím mistrovského titulu dosáhli jednoho 

z nejvýznamnějších úspěchů celé historie československé košíkové. Úspěchu o to 

cennějšího, že šest let okupace znamenalo naprostou izolaci od vývoje evropské 

košíkové.  Navíc skromné možnosti naší poválečné košíkové nedovolovaly zajistit 

ani nejnutnější předpoklady dobré přípravy. Reprezentanti se sjeli do Prahy několik 

dní před odjezdem, takže družstvo se vlastně sehrávalo až v průběhu soutěže. 

Materiální zajištění výpravy bylo tak svízelné, že si hráči museli podstatnou část 

výstroje hradit z vlastních prostředků. Pod vedením trenéra dr. Hájka odjela do 

Švýcarska sestava: Trpkoš, Hermann, Šimáček, Nerad, Mrázek, Křepela, Toms, 

Velenský, Drvota, Bobocký, Hluchý, Vondráček, Stibitz a Ezr. 

 Soutěže se zúčastnilo 10 družstev, rozdělených do tří základních skupin. Do 

semifinále postoupili vítězové skupin tříčlenných a dva nejlepší celky skupiny 

čtyřčlenné. Vítězstvím nad Švýcarskem (20:17) a nad Belgií (38:33) vyhráli 

Čechoslováci svou skupinu a postoupili do semifinále. Zde zdolali v boji o postup 

Maďarsko (42:28). Ve finále došlo k dramatickému boji, v němž nakonec 

Československo porazilo zaslouženě Itálii (34:32) a stalo se mistrem Evropy 

v košíkové mužů
52

. 

 Bohužel, jedná se nejen o první, ale i poslední titul mistrů starého 

kontinentu, který naši muži vybojovali. Jinak je ale Československo na mistrovství 

Evropy velmi úspěšnou zemí. Kromě historického zlata v roce 1946 získali naši 

basketbalisté 6 stříbrných a 5 bronzových medailí. 

 Zatímco poslední medaile našich mužů je z roku 1985, naše basketbalistky 

patří stále do evropské špičky. Byly na mistrovství Evropy v roce 2005 zlaté a 

předtím 8x stříbrné a 8x bronzové. 
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 Na světové úrovni byly naše basketbalistky vždy daleko úspěšnější, než 

muži, kteří nikdy do užší světové špičky nepatřili. Jejich nejlepším výsledkem bylo 

5. místo na olympijských hrách v Římě v roce 1960 a v roce 1970 6. místo na 

mistrovství světa v Jugoslávii. V posledním čtvrtstoletí už se naše mužská 

basketbalová reprezentace neprobojovala ani na olympijské hry, ani na mistrovství 

světa. 

 Naše ženy jsou stále v širší světové špičce, účastní se pravidelně světových 

šampionátů i olympijských her. Na olympijských hrách, kde se ženský 

basketbalový turnaj hraje od roku 1976, naše ženy nikdy medaili nezískaly, nejlépe 

si odvezly 4. místo z olympijských her v Montrealu z roku 1976. Jinak tomu bylo 

na mistrovství světa, kde vybojovaly tři stříbrné a čtyři bronzové medaile.
53
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6.7 Celkový přehled úspěchů Československa v košíkové 

Ženy 

1950 - 3. místo na mistrovství Evropy 

1952 - 2. místo na mistrovství Evropy 

1954 - 2. místo na mistrovství Evropy 

1956 - 3. místo na mistrovství Evropy 

1957 - 3. místo na mistrovství Světa 

1958 - 3. místo na mistrovství Evropy 

1959 - 3. místo na mistrovství Světa 

1960 - 3. místo na mistrovství Evropy 

1962 - 2. místo na mistrovství Evropy 

1964 - 3. místo na mistrovství Evropy 

1964 - 2. místo na mistrovství Světa 

1966 - 2. místo na mistrovství Evropy 

1967 - 3. místo na mistrovství Světa 

 

1971 - 2. místo na mistrovství Světa 

1972 - 3. místo na mistrovství Evropy 

1974 - 2. místo na mistrovství Evropy 

1975 - 3. místo na mistrovství Světa 

1976 - 2. místo na mistrovství Evropy 

1978 - 3. místo na mistrovství Evropy 

1981 - 3. místo na mistrovství Evropy 

1989 - 2. místo na mistrovství Evropy 

2003 - 2. místo na mistrovství Evropy * 

2005 - 1. místo na mistrovství Evropy * 

2010 - 2. místo na mistrovství Světa * 

* Již jako samostatná Česká republika 

Muži 

1935 - 3. místo na mistrovství Evropy 

1946 - 1. místo na mistrovství Evropy 

1947 - 2. místo na mistrovství Evropy 

1951 - 2. místo na mistrovství Evropy 

1955 - 2. místo na mistrovství Evropy 

1957 - 3. místo na mistrovství Evropy 

1959 - 2. místo na mistrovství Evropy 

1967 - 2. místo na mistrovství Evropy 

1969 - 3. místo na mistrovství Evropy 

1977 - 3. místo na mistrovství Evropy 

1981 - 3. místo na mistrovství Evropy 

1985 - 2. místo na mistrovství Evropy
54

 

 Po rozpadu federace a vzniku samostatné České republiky vzniká Česká 

basketbalová federace (ČBF), v jejímž čele stojí ing. Jiří Zedníček. Toho od dubna roku 

1998 střídá ing. Miloš Pražák. Vzniká i profesní sdružení rozhodčích (ČABR) v čele 

s dlouholetým mezinárodním rozhodčím Milanem Jahodou. Také trenéři mají svou 
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organizaci (SBT) v čele stojí ing. Pištělák, bývalý vynikající hráč Brna
55

. Basketbalové 

soutěže procházejí postupem času reorganizací a v dnešní době mají následující podobu: 

Muži 

Mattoni Národní basketbalová liga (12 účastníků) 

1. liga (14 účastníků) 

2. liga, Skupiny A, B, C (po 12 ti účastnících) 

Krajská soutěž 

Ženy 

Excelsior Ženská basketbalová liga (10 účastníků) 

1. liga (12 účastníků) 

2. liga, Skupina A, B (po 10 ti účastnících) 

Krajská soutěž 

Dorostenky starší (Extraliga, Liga - Skupina A, B) 

Dorostenky mladší (Extraliga, Liga - Skupina A, B) 

Starší žákyně (Liga) 

Mladší žákyně (Liga) 

Mladí muži U20 (Liga) 

Junioři U18(Extraliga, Liga) 

Kadeti U16 (Extraliga, Liga) 

Žáci U14 (Liga) 
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7 Historie basketbalu ve Strakonicích 

7.1 První krůčky 

 První zmínky o košíkové přinesl do Strakonic profesor Klomfar, vyučující 

na strakonickém Gymnáziu.  Vlastní oddíl košíkové byl založen při SK Strakonice 

1908.  

 Bylo to v letech 1933 – 1934, kdy v družstvu hráli Jan Samec, Zdeněk 

Šrámek, Milan Čížek, Květa Soukup, Zbyněk Sauer, Čára Diviš, Blažek, Kubíček a 

hlavní iniciátor mezi hráči – Jaroslav Háza. 

 Zajímavé je, že již tehdy hráli turnaje v Žirovnici, kde se jim dobře dařilo 

podobně jako za čtvrt století jejich následovníkům. 

 V době druhé světové války (1940-1944) hráli strakoničtí basketbalisté 

krajskou divizi mužů, kde měli soupeře z Českých Budějovic, Tábora, Milevska a 

Hluboké. V roce 1943 se vyskytovalo strakonické družstvo na třetím místě krajské 

divize. Ale v zápase dvou neporažených týmů porazil tým z Českých Budějovic 

Strakonice vysoko 51:16.  

 V této době měli strakoničtí i tým „B“, který hrál společně s Pískem, 

Sepekovem, Rožnovem, Žirovnicí a Ševětínem 1. třídu. 

 Hra se těšila velké oblibě. Ale úspěchů se nedosáhlo, protože se nemohlo 

dostatečně trénovat v tělocvičně. Domácí zápasy se hrály v sokolovně, a jelikož sál 

sloužil všemu sportu stejně jako společenským akcím, musely se mistrovské zápasy 

hrát ve středu.  

 Větších úspěchů bylo docíleno až v sezóně 1943 – 1944 a v sezóně 1945 – 

1946 jak s družstvem hochů, tak i dívek, kdy družstvo v sestavě Stuchl, Topinka, 

Zeman, Vojík, Rod, Treybal získalo 2. místo v turnaji jihočeských středních a 

odborných škol v Táboře a družstvo dívek v sestavě Brázdová, Barnášová, Chudá, 

Krejčová, Šabatová, Kasperová a Kracíková rovněž 2. místo. Tato velmi úspěšná 

generace zasela semínko budoucího vývoje basketbalu ve Strakonicích. 
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7.2 Strakonický klub 1950-1960 

 V roce 1950 vzniká oddíl košíkové TJ Spartak Strakonice. Kromě Spartaku 

začalo hrát košíkovou též Fezko, strakonický textilní podnik. V té době totiž každý 

podnik nebo továrna chtěly mít svoje sportovní družstvo. V týmu TJ Fezko 

Strakonice hráli převážně chlapci z gymnázia. Jenže studenti začali odcházet do 

Prahy a do Brna na vysoké školy a tým Fezka se rozpadl. Hráči, kteří neodešli na 

vysoké školy, posílili řady Spartaku. 

 V roce 1955 se první studenti začali vracet zpátky do svých týmů. 

Znamenalo to velký rozvoj basketbalu. Dříve netrénovaní hráči se pod trenérskými 

křídly na vysokých školách vylepšili a přinesli do klubu úplně nové pojetí hry. 

Nehrála se jen zóna, ale hlavně nejvyšší hráči začali hrát pod košem soupeře v roli 

pivotů
56

, což jednoznačně vyplývá i z rozhovoru s panem doktorem Miroslavem 

Vondřičkou: „V Brně jsem se přihlásil do týmu naší školy a když jsem přišel na 

první trénink, tak se mě nikdo neptal, na jaké pozici hraju. Prostě jsem byl vysoký a 

tak jsem byl postaven pod koš, že budu hrát podkošového hráče. V té době jsem 

vůbec nevěděl, co takový hráč dělá. Stejnou zkušenost měli i moji kamarádi z týmu 

ze Strakonic. Hra byla daleko rychlejší a zajímavější, když nebyla hrána pouze 

zóna. Po příchodu zpátky do svých týmů jsme se snažili toto pojetí hry zavést i u 

nás.“
57

 

 V polovině padesátých let se kvalita strakonického basketbalu zvedá a tým 

mužů se začíná postupně pohybovat na předních příčkách oblastního přeboru. 

Největšími soupeři byly České Budějovice, Český Krumlov, Dukla Bechyně a také 

Blatná. Hrálo se v tělocvičně na Křemelce, která je nyní již zbořená, a v místní 

sokolovně. 

 Důležitým krokem ke zlepšení basketbalu ve Strakonicích byl jistě rok 

1956, kdy byla vystavěna ZŠ Dukelská a basketbalisté tak měli možnost pravidelně 

jednou týdně trénovat. Jednou týdně proto, že škola byla určena hlavně základní 

tělovýchově.
58

 K dispozici byl pouze jeden starý míč a netrénoval nás žádný trenér. 
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Trénink spočíval ve hře dvoji, či trojic, ale protože se se hrálo o pivo, byly boje 

nelítostné, a proto prospěšné.“
59

  

 Hrálo se ve stabilní sestavě: Kratochvíl, Pobořil, Kubička, Dlouhý, Greil, 

Bogusch, Pavlík, Sedláček, Vondřička, Frček, Hrdina a Růžička. V této době se 

upevnila situace v soutěžích. Krajského přeboru se zúčastnilo 6 družstev a hráči 

Strakonic se umístili na čtvrtém místě, což byl celkem obstojný výsledek. Do 

krajského družstva byli nominováni dva nejlepší hráči klubu, a to Vondřička a 

Pavlík. 

 V roce 1957-58 bylo družstvo v krajském přeboru třetí a dalším 

nominovaným hráčem do krajského přeboru byl Pobořil.  

 V sezóně 1958- 59 se hrálo v sestavě Dlohoš, Soukup, Bogusch, Růžička, 

Frček, Vondřička, Slováček a Greil. Do klubu přichází nová mladá krev- hráč 

Soukup. V roce 1959 přichází další noví mladí hráči a i přes nepřítomnost 

některých stabilních hráčů, končí tým Strakonic na výborném 2. místě v krajském 

přeboru. Začíná se také s přípravou dorostenců, kteří si svou dobrou hrou vynutili 

svého trenéra a tím samozřejmě i lepší basketbalovou přípravu. Jejich první trenéři 

jsou výborní basketbalisté Pobořil a Vondřička
60

. „Nikdy mě nikdo netrénoval, jen 

ve škole v Brně mi řekli, že musím hrát pod košem. Tréninkové metody mi byly 

cizí. Zakoupil jsem si tedy od Svati Mrázka knihu trénink košíkové a začal 

studovat. Tam jsem se dočetl, že dříve než se přistoupí k nácviku jakéhokoliv 

systému, musí hráči umět driblovat a přihrávat. Ale zaujal mě také nácvik rychlého 

protiútoku, a tak jsme se do toho pustili.“
61

 Po příkladu chlapců vzniká i družstvo 

dívek. Můžeme tedy považovat sezónu 1959-60 za mezník v strakonické košíkové. 

Je až paradoxem, že družstvo děvčat vzniká až po chlapcích, jelikož mělo vždy a do 

dnešní doby má lepší výsledky na poli basketbalu. 
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Obr. 6 Začátkem roku 1959 po vítězném utkání v Bechyni 

 

 V sezóně 1959 – 1960 vyhrávají dorostenci v sestavě Korejs, Englich, 

Marčal, Čížek, Kovář, Hošek, Vávra krajský přebor. Dorostenek bylo šest: 

Kupková, Kratochvílová, Masopustová, Kabourková, Nedvědová, Chládková. 
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7.3 Strakonický klub 1960-1970 

 V sezóně 1960-61 se basketbalisté (chlapci a již i děvčata)  postarali o 

zajištění dvou titulů krajského přeboru. Tento výsledek byl přímo famózní. O 

basketbal je v této době veliký zájem. Družstvo děvčat se rozrostlo o Prokopovou, 

Šiškovou a Englichovou, muži odehráli sezónu v sestavě: Pobořil, Vondřička, 

Boguš, Soukup, Greil, Dlohoš, Husák, Pavlík a Koch. Do krajského družstva mužů 

byl vybrán Vondřička. Poprvé v historii také vzniká tým mladších dorostenců. 

 V roce 1961 díky J. Frčkovi a jeho organizaci se uskutečnilo první 

soustředění v Sušici. Soustředění se zúčastnilo 10 děvčat (přibyla hráčka Čejková) a 

přibližně 15 chlapců. Toto soustředění mělo hráče vrátit do vynikající formy před 

další sezónou. 

 Podzimní sezóna byla zahájena menší roztržkou. Dorostenci měli jít mezi 

muže, ale mládí přerostlo starou gardu a to nešlo dohromady. Došlo k roztržce, 

která vedla k ustanovení mužstva „B“ mladých, doplněných Soukupem, Kochem, 

Pavlíkem, Vondřičkou a později Rathouzským. „A“ hrálo ve staré sestavě, kterou 

vedl Jindra Frček. Když se sehrálo první vzájemné utkání a vyhrálo „Béčko“, byl to 

veliký údiv. Tehdy „Béčko“ vyhrálo velkou převahou. Z počátečních rozporů 

začalo pomalé uznávání mladší kvality i mezi staršími. Na vše se zapomnělo 

v Blatné, kde „B“ bojovalo o postup do II. ligy s Blatnou
62

.  

 Tento nezapomenutelný zápas stojí za zmínku. Jen poslední tři minuty 

zbývají do konce mistrovského zápasu Blatná- Strakonice „B“. Stav zápasu je 

50:46 a na hříšti hraje 5 blatenských hráčů pouze proti 3 strakonickým (Korejs, 

Englich, Koch). Ostatní sledují boj z lavičky kvůli pěti osobním chybám. Diváci 

bouřlivě povzbuzují domácí tým. Jenže strakoničtí hráči jsou velmi bojovní. Bořík 

Korejs prodribloval celým hřištěm a ač je tísněn dvěma obránci, pokouší se 

vystřelit a střílí přes hlavu koš. Následuje nepodařený protiútok a faul na Boju. Ten 

z dvou trestných hodů jeden proměňuje. To je již stav 50: 49 pro Blatnou. Blatenští 

hráči jsou značně nervózní, nedaří se jim ani jeden útok, jejich obrana také slábne. 

Strakoničtí hráči jsou k neudržení. Bořík chvílemi bráněn až 3 hráči dává z výskoku 

další koš a získává vedení pro Strakonice. To již bylo moc i na tým domácích. 
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Následuje další chyba a dva trestné hody. Boja oba hody proměňuje. Strakoničtí 

vítězí v Blatné 53:50
63

. Nadšení spoluhráči se vrhají slavit na hrací plochu. Spolu 

s nimi i tým konkurenčního „A“, který je přijel podpořit při zpáteční cestě 

z Mirovic.  Domácí diváci ale výhru nenesli příliš lehce, a tak se naši museli bránit 

rukama i nohama.  Touto výhrou byly vyřešeny rozpory mezi týmem „A“ a „B“. 

Tímto vítězstvím se také otevřela šance pro postup nad úroveň kraje. 

 Tato sezóna byla pro strakonický klub velmi úspěšná. Tým „B“ mužů 

vyhrál krajský přebor a postoupil do 2. ligy. Dorostenci a dorostenky šli jasně za 

svým cílem. Vítězství v krajském přeboru jim neuniklo. Ženy byly posíleny o 

Peřinovou, Rathouzskou, Hejdovou a Holickou. Výsledkem jejich snažení bylo 2. 

místo. 

 Sezóna 1962-63 začíná opět soustředěním a to v Žirovnici. Účast je velmi 

hojná. Soustředění se zúčastnilo asi 40 basketbalistů. 

 Po skončení soustředění vyhráli muži turnaj v Mirovicích, byli druzí 

v Blatné a neuspěli v Domažlicích. Ženy si dojely pro dvě porážky do Přeštic, ale 

doma porazily Plzeň a Písek.  

 Cílem této sezóny bylo udržet družstvo mužů v 2. lize, vybojovat 2. ligu i 

pro ženy a samozřejmě vyhrát přebor dorostenců a dorostenek. 

 V podzimní části se ženám dařilo dobře, když porazily Písek. Dorostenci 

vyhráli všechna svá utkání. I dorostenky byly doposud bez porážky. Největší 

starosti měli muži, kteří měli na svém kontě pouze jedno vítězství. 

 Poprvé v historii strakonické košíkové oblékl jeho člen- Jaroslav Kovář- 

reprezentační dres. Zúčastnil se juniorského mistrovství v Itálii a na podzim ohlásil 

přestup do Sparty a Slávie VŠ. 
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Obr. 7 Ženský basketbalový tým 

 

 První cíl této sezóny byl splněn. Ženy vybojovaly v Písku postup do 2.ligy, 

a ikdyž zápas prohrály (v prodloužení), tak jejich celkové skóre bylo příznivější. 

Jedna účast ve druhé lize byla zajištěna. A po vítězství mužů s Duklou a Slovanem 

Dejvice bylo rozhodnuto i o mužích. Udrželi se ve 2. lize mužů. Dorostenky i 

dorostenci již neprohráli a stali se opět přeborníky kraje. Konec sezóny 1962-63 byl 

tedy velmi úspěšný- tři tituly krajského přeborníka, 2. místo mladších dorostenek a 

udržení mužů ve 2. lize- to hovoří snad za vše. Nadějí byl i zlepšený výkon 

mladších dorostenců a žákyň, které hrály za mladší dorostenky. Mladší dorostenky 

hrály jako A a B družstvo. A družstvo skončilo na druhém místě krajského přeboru. 
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Sestavy a pořadí střelců: 

Ženy: Kupková 177, Peřinová 156, Masopustová, Kabourková a Čejková 74, 

Kratochvílová 65, Nedvědová 55, Petránová 23, Chládková 15, Prokopová 10, 

Heydová 4, Šišková 2. 

Muži A (2. liga): Vondřička 176, Stav 124, Englich 131, Soukup 101, Kovář 63, 

Hošek 50, Vávra 45, Pavlík 39, Korejs 32, Koch 28, Rathouský 10, Čížek 8, Mužík 

6. 

Muži B (krajský přebor, 5. místo): Pobořil 135, Soukup 114, Boguš 52, Greil 50, 

Mužík 49, Frček 42, Husák 28, Chvosta 13, Pauch 10, Dlohoš 8, Nádrabský 4, Říha 

2. 

 Po skončení sezóny se muži zúčastňují turnaje v Domažlicích. Na tomto 

turnaji sehrálo naše družstvo snad nejtrapnější hru v historii. Výkon čtyř trosečníků 

na hřišti byl dobrý, což lze usoudit z dosažených výsledků. Hráči Hošek, Stav, 

Korejs a Soukup byli doplněni jedním píseckým vojákem, který ale hrát basketbal 

moc neuměl. I tak ale sehráli velmi vyrovnaná utkání s ostatními týmy. I ženy jely 

na turnaj. A to na turnaj druholigových družstev do Plzně.  Turnaj se hrál jako 1. 

ročník memoriálu Hany Neubaureové.  V naší skupině startovala družstva Sj Plzeň, 

Sp. Dejvice, Stadion mládeže Praha a Sj. Přeštice. Po celkově vyrovnaném turnaji 

naše ženy obsadily krásné 3. místo za výborným Slovanem Praha Orbis B a Sj 

Plzeň. O výborné 3. místo našich hráček se zasloužily zejména hráčky Kupková, 

Nedvědová, Petránová, Čejková, Peřinová a Kovářová. 

 V záři se hrálo kvalifikační kolo 1. ČSSH v košíkové mužů v Českých 

Budějovicích. Za družstvo Jihočeského kraje, vedené našim trenérem Mirkem, 

nastoupili i někteří hráči našeho oddílu: Englich, Stav, Korejs, Koch, Soukup. 

Krajské družstvo si nevedlo dobře, protože podkošoví hráči nepodali patřičný 

výkon. Vynikla však výborná obrana všech našich rozehrávačů, ikdyž mnohými 

„odborníky“ byla patrně přehlédnuta. 

 Jak je již tradicí, tak i sezóna 1963-64 začíná soustředěním. Vzhledem 

k velkému množství basketbalistů a basketbalistek se jelo bez dorostenců, kteří se 
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připravovali na soustředění sami v Černovicích. Kvalitě soustředění rozdělení 

prospělo. V rámci soustředění se sehrálo několik přípravných utkání.  

 V této sezóně Spartak Strakonice kromě druholigových žen a mužů, 

zapisuje dalších 8 družstev v krajských soutěžích. Kolektiv Spartaku Strakonice 

také tvoří jádro reprezentačního mužstva kraje.  

 Na začátku sezóny vyhrávají všechna naše družstva, muži B a C, dorostenci 

i mladší dorostenky. Můžeme tedy říci, že zahajovací kola krajského přeboru 

dospělých i dorostu byla více jak úspěšná. Naši basketbalisté patří také mezi 

nejlepší střelce. Střelecký rekord Kocha (38) je hned dalším zápasem překonán 

Hoškem (40) a špatně na tom nejsou ani naše dívky, vždyť například Kovářová 

dosáhla za jeden zápas 44 bodů. Zajímavé je, že v čele dlouhodobých tabulek jsou 

dvě dorostenky Kupková 66, Kovářová 44, a následují je Hošek 40 a Koch 38. 

 V rámci přípravy jedou muži A na turnaj do Blatné. V rámci turnaje se 

rozhoduje o jejich novém trenérovi, kterým se stává Jindra Frček. Svůj tým vede 

poprvé proti družstvu Dukla Dejvice. Muži ale začínají II. ligu velmi neúspěšně. 

Prohry v Dejvicích, Pardubicích, Přelouči a se Stadionem, doma se Žižkovem se 

nedaly nahradit vítězstvím nad ČKD. Když přijíždějí na zápas do Nymburka, mají 

hráči Strakonic na svém kontě ještě jednu výhru z Č. Krumlova a chtějí porazit 

Nymburk a další den i Č. Brod. Jenže hráčů je pouze osm. I tak ale v Nymburku 

vítězí s převahou o 20 bodů, hlavně díky vynikající hře Soukupa. A další den 

porážejí s velkou klikou i tým Brodu pouze o dva body. S těmito vítězstvími 

vypadá jejich pozice v tabulce hned lépe. 

 Druhá liga žen začíná o poznání lépe. Děvčata porazila Přelouč, Pardubice a 

i v Praze a Brandýse ukázala, že by mohla bojovat o udržení. Po prohrách 

v Brandýse a v Praze ale děvčata prohrávají i s Dynamem Hradec a poté i se 

Stadionem. Na posledním zápase se Stadionem bylo velmi znát, že hráčka Kupková 

byla nemocná.  Naděje pro naše hráčky svitla při zápase se Slavií VŠ, když 

Kupková 15 vteřin před koncem utkání doskočila míč pod vlastním košem, prošla 

celé hřiště a přes celou řadu obránců dala koš, který rozhodl utkání.  

 Muži B mají problém s tím, že se scházejí velmi těžko. Jejich tým je 

poskládán z pendlů a dorostenců a pouze dva hráči jsou stabilními členy. I tak byl 
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ale samostatný tým B přínosem, až na ty nervy, jestli se vůbec sejdou. Muži C mají 

stejný problém, jako jejich kamarádi z týmu B. Bojují podle toho, jak se sejdou. A 

scházejí se velmi obtížně.  

 Jako každý rok i na konci roku 1963 jsme se zúčastnili Vánočního turnaje 

v Praze. Poprvé ve všech družstvech. Nejlépe se na turnaji vedlo mladším 

dorostencům, kteří skončili na 7. místě a jejich hráč Žáček byl 10. nejlepším 

střelcem turnaje. 

 Začala druhá polovina sezóny a děvčata bojovala v Přelouči a Pardubicích, 

dorostenky v Prachaticích. Z Prachatic si dorostenky přivážejí vítězné body. A jak 

oni, tak i dorostenci sbírají jednu výhru za druhou. Ženy sice vyhrávají 

v Pardubicích, ale zápas v Přelouči se jim vůbec nepodařil. Za týden začíná druhá 

část sezóny i mužům. Muži porážejí tým z Dejvic. Zbytečně poté prohrávají muži 

se Spartou a se Stadionem, ale vítězí doma nad Krumlovem. 

 Sezóna končí celkem uspokojivými výsledky pro strakonický klub. Starší 

dorostenci i dorostenky jsou na prvních místech v krajských soutěžích. Mladší 

dorostenky končí na druhém místě. Starší dorostenci i dorostenky jako vítězové 

krajských přeborů postupují do přeboru republiky, kde se hrálo o čtyři finálová 

místa. Dorostenky končí nakonec na 4. místě a dorostenci na 3. místě. Také končí 

druhá liga. Muži i ženy končí na výborném sedmém místě. Bohužel pro ženy sedmé 

místo není kvůli ostatním výsledkům výhrou a sestupují. Muži B končí na 6. místě 

a muži C na 11. místě v krajském přeboru. 

 Po ukončení sezóny jedou muži na turnaj do Českých Budějovic za účasti 4 

nejlepších celků z kraje- Č. Budějovic, Č. Krumlova, Blatné a Strakonic. Na turnaj 

se hráčům vůbec nechtělo, ale nakonec jeli a zvítězili. Bylo to vůbec poprvé, kdy 

naše mužstvo vyhrálo podobný turnaj. Nejlepšími hráči byli Soukup, Hošek, 

Korejs, Koch a Englich.  
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 Poprvé v historii startovalo krajské družstvo na mezinárodním turnaji 

v Českých Budějovicích. Tento turnaj otevřel cestu k mezinárodním stykům. 

V krajském týmu, který pak hrál ve Steyru, se objevily Kupková a Pichová. 

Za J. Hradec v Salzburku hráli Koch, Čarek, Soukup a Vondřička. Strakoničtí pak 

jeli do Steyru ještě několikrát
64

.  

 Do sezóny 1964-65 vstupují Strakonice s 9 týmy.  Družstvo mužů A i B, 

starší a mladší dorostenci, starší a mladší dorostenky, družstvo žen a celek žáků a 

žákyň. Muži, ženy, starší dorostenky a dorostenci trénují třikrát týdně, ostatní 

družstva pouze dvakrát. Pokud je to možné, jsou hráči vedeni k tomu, aby každý 

trénoval navíc i individuálně. Muže a starší dorostence trénuje Frček, ženy a 

dorostenky trenér Vondřička, mladší dorostence trenér Marčal, mladší dorostenky a 

žáky a žákyně trenér Soukup. Tento rok nezačala letní příprava soustředěním, 

jelikož na poslední chvíli Dukla Bechyně odmítla nabídku, a proto strakoničtí hráči 

pořádali pouze tréninky, na kterých se zaměřili na zlepšení fyzické přípravy. 

Velkou roli sehrála lehká atletika. Zavedly se také posilovací cviky, především 

s činkami na posílení svalstva. 

 Cílem této sezóny je určitě pro ženy vyhrát krajský přebor a postoupit opět 

do II. ligy, pro muže udržet se ve II. lize. Udržet dorosteneckou ligu u chlapců i 

děvčat a získat dva tituly krajského přeborníka
65

. 

 Začátek sezóny Spartaku Strakonice vyšel. Ženy vyhrály oba své zápasy 

v krajském přeboru s jasnou převahou a všem jasně ukázaly, že chtějí opět 

postoupit do II. ligy. Muži podlehli hráčům Stadionu Praha, ale naopak si odvezli 

vítězství ze Žižkova. V dalším zápase porazili, ikdyž jen s 8 hráči, tým Dukla 

Dejvice. Tabulka pro muže II. ligy vypadala pro Strakonice velmi lichotivě. Tým 

Spartak Strakonice se tyčil na pátém místě tabulky. Začíná i liga dorostenců a 

dorostenek. Dorostenky první zápas prohrávají, druhý už ale vyhrávají. Dorostenci 

vyhrávají oba své úvodní zápasy. Chlapci se v lize drželi na výborném druhém 

místě, děvčatům se moc nevedlo. Mužům se dál daří. Po zápasech s Hradcem, který 

vyhrávají 48:39, hrají s Pardubicemi velmi těsný zápas, který nakonec končí lépe 
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pro náš tým 64:63. Po těchto vítězstvích se muži Spartak Strakonice posunují už na 

druhé místo v tabulce. Prohry ale na sebe nedaly dlouho čekat. Strakonice 

prohrávají s předposledním Českým Krumlovem a nakonec i se Slavojem České 

Budějovice. A proto se také družstvo Spartaku Strakonice vrátilo v polovině 

soutěže na páté místo v tabulce. 

 A jak jsou na tom naše ostatní týmy v polovině soutěže?  V I. lize 

dorostenců se Strakonicím dále daří a chlapci se drží a na třetím místě v tabulce. 

Zato děvčatům se moc nedaří. Dorostenky se v tabulce vyskytují na předposledním 

místě a poslední nejsou jen díky lepšímu skóre.  

 Druhou část sezóny nezačínají muži zrovna radostně.  Prohrávají hned první 

zápas v Nymburku 58:38. Hráčům Spartaku se nedařila střelba, vázla souhra, a 

chybovala obrana. Hráči předváděli hroznou hru. Každý hrál sobecky jen na sebe, 

nechtěli spolupracovat, a tak prostě nemohli vyhrát. Začátek zápasu byl přímo 

hrozivý 3:22. Den nato byl zápas s Dynamem Kutná Hora. Hra vypadala o poznání 

lépe, ale výsledek byl bohužel stejný. Strakoničtí prohráli 57:54. Samozřejmě to 

znamenalo posun v tabulce a to dokonce až na deváté místo. O týden později se 

začíná blýskat na lepší časy. Muži porážejí jeden z lepších týmů Dukla Dejvice. 

Vytáhli se starou hrou- důkladnou dřinou v obraně. Dalším zápasem poráží Spartak 

Strakonice Přelouč 66:46 a Dynamo Hradec Králové 56:51. Výsledkem je postup 

v tabulce na osmé místo. 

 Přichází konec sezóny. Jak uspějí naše týmy?  Ženy bojují v krajském 

přeboru v Táboře o možnost zapojit se do kvalifikace do II. ligy. Ženy Spartak 

Strakonice vyhrávají po vítězství nad Jiskrou Písek 84:65 a Loko Tábor 51:33. 

Kvalifikace do druhé ligy se sehrála v Dobřichovicích. Strakoničtí obsadili po 

výhře nad Přešticemi (58:35) a prohře s Vansdorfem(40:53) a Bohemians(28:56) 

třetí místo, a to jim stačilo na postup do druhé ligy. Věděli ale, že musí přes 

prázdniny zamakat, aby se ve II. lize neztratili. 

 V posledních zápasech sezóny muži ve II. lize zabojovali a vyhráli nad 

Slavojem České Budějovice (43:35) a Českým Krumlovem (70:52) a zajistili si 

v tabulce krásnou šestou příčku. 
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 Končí i ostatní soutěže. Muži B obsazují 4. místo v krajském přeboru. Starší 

dorostenci jsou třetí, mladší dorostenci druzí, starší dorostenky druhé a mladší 

dorostenky dokonce první. Pro všechny tyto úspěchy můžeme určitě sezónu 

prohlásit jako velmi dobrou. Z velké části jsme dosáhli všech našich cílů. 

 Hrálo se samozřejmě i po ukončení mistrovské sezóny. Basketbalisté 

Strakonic se zúčastnili řady turnajů. Hráči Koch, Soukup, Čarek a Vondřička hráli 

za Jindřichův Hradec a zavítali na turnaj do sousedního Rakouska. Bylo až 

neuvěřitelné, že turnaj dokázali vyhrát. 

Střelci v krajském přeboru 

Muži: Marčal 332, Koch 112, Žáček 109, Pauch 96, Pobořil 90 

Ženy: Kupková 170, Petránová 151, Kovářová 125, Masopustová 45, Englichová 

45, Kabourková 43 

 Sezóna 1965-66 nezačínala zrovna optimisticky. Muži neměli téměř žádnou 

přípravu. Nevědělo se, kdo bude trénovat a přišla spousta dalších problémů. Ženy 

hrály špatně a ještě jim onemocněla Kupková.  

 Oddíl Spartaku měl v soutěžích opět deset družstev, která představovala asi 

stovku hráčů a hráček. Družstvo mužů čekalo mnoho potíží. Většina hráčů 

studovala a neměla možnost pravidelné přípravy, nesehráli zatím ani jedno 

přípravné utkání. Došlo také ke střídání stráží: na vojnu odešli Činčura, Čarek, 

Koch, Soukup, domů se naopak vrátili Elhota, Mužík a Slav. Trenéři Frček a 

Radhouský mohli počítat se sestavou: Slav, Elhota, Mužík, Koch ml., Vondřička, 

Samec, Weinzettel, Hába st. i ml., Marčal, Englich, Hošek a Vávra. Cílem bylo 

uchovat si druholigovou příslušnost. Ženy se vracejí do II.ligy po roční přestávce. 

Bojovat budou v sestavě: Petráňová, Kabourková, Šťastná, Čumpelíková, A. 

Englichová, Zd. Englichová, Kupková, Kovářová, Nedvědová, Půhoná, Radhouská 

a Slancová, pendlovat mohou i dorostenky Ladmanová a Tůmová. Podzimní 

vylosování děvčat bylo ale velmi nepříznivé- pouze 4 zápasy doma a 7 venku. 

Dalšími želízky v ohni budou ligoví dorostenci a dorostenky. A v krajském přeboru 

pak B-tým, starší a mladší dorostenci i dorostenky a žáci. 
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 Na začátku sezóny se muži Spartaku Strakonice střetli s Duklou Dejvice a 

prohráli na úvod 67:86. Obrana v zápase byla mizerná, souhra nebyla vůbec žádná. 

Prohráli jsme zaslouženě. Den nato jsme sehráli zápas s Bohemians a hrálo se ještě 

hůř (59:80). Dostali jsme zase na frak, bohužel i při tomto zápase musíme 

podotknout, že opravdu právem.   

 

Obr. 8 Pronikání pod koš 

 

 Začátek sezóny byl špatný a chmurný, což bylo tedy skoro vždy, ale ta chuť 

a ta bojovnost minulých let byla pryč, a proto to bylo černé a jen se potvrdilo, že 

očekávaná krize naší košíkové nezadržitelně klepe na dveře. Další dva zápasy ale 

muži zvládli a porazili Loko Nymburk (65:52) a Dynamo Kutná Hora (65:59). 

Ženám se také moc nedařilo. Prohrály obě svá utkání. Se Slávií VŠ Praha B (55:49) 

a se Spartakem Dejvice (49:47). Můžeme tedy říci, že mužům se zablýsklo štěstí, 
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ale bohužel k ženám se otočilo zády. Dalším kolem se předvedli muži v krajském 

derby s týmem Spartak Blatná. Derby skončilo vítězstvím Strakonic vysoko 

105:72. Košíkářům Spartaku Strakonic se v letošní sezóně vůbec nedaří. Sbírají 

prohru za prohrou a doufají v lepší zítřky.  

 V polovině sezóny jsou výsledky našeho týmu přímo alarmující. Ženy jsou 

na posledním místě tabulky a v kolonce výher jim stále svítí číslo 0. Muži jsou na 

celkem slušném sedmém místě. Konečně přichází první výhra žen. Ženy vyhrávají 

se Slovanem Varnsdorf (29:42). Děvčata jedou na další zápas hned veselejší, ale 

přichází zase prohra s Loko Liberec (40:62). Další výhra přichází až doma s týmem 

Spartak Praha 4(55:48). Muži prohráli na Žižkově s místním B-týmem o pouhé dva 

body. Nevedlo se ani dorosteneckým týmům. Dorostenci si zabrali poslední osmé 

místo v tabulce s bilancí (1-6) a dorostenky o něco lépe šesté místo s bilancí (2-5). 

 Konec ligy byl jak na houpačce. Muži nakonec v tabulce II. ligy obsadili 

konečné obstojné 8. místo, ale bohužel kvůli reorganizaci spadává posledních šest 

družstev, ženy se umísťují na 11. místě a také je čeká sestup. 

 Nutno podotknout, že tato sezóna byla od počátku basketbalu ve 

Strakonicích ta nejchmurnější, nedařilo se skoro žádnému týmu. Snad jen malou 

radost nám dělali žáci a žákyně. Ukázalo se, že jsme se na začátku sezóny dívali na 

situaci reálně, když jsme nedoufali v udržení. Nejlepším družstvem byli snad muži- 

dle umístění, museli jsme doufat v další sezónu.  

Hráli a dávali body 

Ženy: Petráňová 252, Kupková 234, Kovářová 91, Kabourková 87, Ladmanová 74, 

Slancová 65, Tůmová 52, Mazancová 50, Nedvědová 31, Půhoná 23, Čumpelíková 

22, Englichová 4. 

Muži: Slav 227, Englich 187, Hošek 149, Vondřička 142, Weinzettel 100, Samec 

72, Elhota 57, Hába 55, Mužík 50, Vávra 37, Koch 29. 

Muži B: Marčal 241, Pavlík 157, Mužík 148, Pauch 117, Žáček 91, Frček 59, Greil 

45, Mašek 44, Rathouský 2. 
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 Sezóna 1966-67 začínala po roční pauze opět soustředěním, a to v Babylonu 

u Domažlic. Soustředění bylo vedené ve volném stylu. Hrály se karty, kostky, 

stolní tenis a hlavním cílem bylo ucelit kolektiv. Sehrála se i řada přátelských 

utkání. Pro ženy přátelská utkání vyvrcholila I. turnajem pořádaným Spartakem 

Strakonice k 600. výročí města Strakonice. Basketbalistky zde obsadily krásné 2. 

místo. Turnaj byl uspořádán týden poté i pro muže. Muži obsadili krásné první 

místo, zúčastnili se také mezinárodního turnaje v košíkové o pylon KV ČSTV a 

vedli si velice dobře, když porazili všechny své soupeře a získali putovní pohár. 

 Pak přišla mistrovská utkání, minulá sezóna poklesu zájmu a také poklesu 

družstev z vyšších soutěží zůstala za námi. Do začátku soutěží měl Spartak 

Strakonice řadu plánů.  

 V této sezóně hrály ligu jen dorostenky, ostatní týmy hrály krajský přebor, i 

proto byly kladeny na všechny týmy velké nároky. Zejména na muže a ženy. Cílem 

byla výhra žen i mužů v krajském přeboru a postup do II. ligy.  

 Ženy zahájily sezónu výborně. Při svém prvním zápase porazily Slovan 

Český Krumlov vysoko 110:14. Byla to naše první ženská stovka vůbec. 

Pokračovaly vítězstvím nad Slavojem České Budějovice (47:35) Nutno podotknout, 

že ženy hrály tuto sezónu výborně. Nedovolily žádnému týmu ani jednu porážku a 

staly se suverénně vítězkami krajského přeboru. 

 Muži začali sezónu také skvěle, již po třetím kole se dostali na první místo 

v tabulce. Porazili týmy Blatné, Bechyně i Tábora. V posledních dvou zápasech 

sezóny si muži vydatně zastříleli. Proti Slavoji Č. Krumlov (104:59) a Slovanu J. 

Hradec (104:60) a dokonali tím tak svoje vítězné tažení. 

 Muži i ženy tedy byli v sezóně bezkonkurenční a díky svým výsledkům si 

vybojovali postup do II. ligy, což bylo jejich cílem. 

 Úspěšnou sezónu měly i ostatní týmy Strakonic. Dorostenci vyhráli přebor a 

dorostenky skončily na krásném 2. místě. 
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Obr. 9 Po vítězném utkání v Blatné 

 

 Na začátku sezóny 1967-68 dochází k přejmenování klubu Spartak 

Strakonice na ČZ Strakonice. První přípravné utkání sehrály ženy ve Strakonicích 

s reprezentací francouzského svazu dělnické výchovy. Po vyrovnaném prvním 

poločasu (25:24) ve druhém poločase nepustil ale nováček II. ligy příležitost z ruky 

a vyhrál zápas 51:36. Příprava pokračovala opět soustředěním. Tentokrát se 

podařilo zajistit ho v Kaplici. Tréninkové podmínky zde byly výborné, strava dobrá 

a ubytování vynikající, co víc si přát. Letní příprava pokračovala řadou turnajů. 

Završením přípravy byl II. ročník turnaje ve Strakonicích. Muži sehráli tento turnaj 

v celkově procházkovém tempu. Jen proti Budějovicím se muselo přišlápnout. 

Výsledkem bylo, že pohár zůstal opět doma. O týden později sehrály turnaj i ženy. 

 Ženy začaly sezónu porážkou s velmi těžkým soupeřem Slovan Orbis B 

(67:57). Naše děvčata však podala velmi pěkný výkon a dosáhla velmi čestného 

výsledku. Hned druhý den si ale zlepšily náladu, když porazily Bohemians o 12 

bodů (29:41). Muži opět nezačali působení ve II. lize moc šťastně. Po očekávaných 

porážkách s dvěma pražskými celky prohráli i se Slovanem Orbis (69:97) a se 
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Škodou Plzeň (57:61). V dalším kole neuspěly ani ženy. V následujícím utkání se 

podařilo oběma družstvům vyhrát svoje zápasy. 

 Na začátku druhé půlky sezóny přišla změna. U kormidla druholigových 

košíkářů se objevil nový muž- Boja Korejs. Jeho hlavním cílem bylo udržet 

strakonický tým ve druhé lize. Bohužel jejich první zápas se Sj Litoměřice prohráli 

(58:82). Strakonickým hráčům se hra nepodařila, muži Sj Litoměřice hráli opravdu 

výborně. Hned druhý den si ale muži spravili chuť, když porazili tým Loko Ústí 

nad Labem a svitla jim naděje na záchranu. Další zápasy se nesly na vítězné vlně. 

Jistě pomohla změna trenéra. Strakoničtí vyhráli s Loko Karlovy Vary(74:66) i 

s VTŽ Chomutov (89:63). Dařilo se i ženám. Vyhrály za sebou dvě utkání. S Loko 

Karlovy Vary (63:52), s VTŽ Chomutov(72:31) a prohrály pouze se SOND Kladno 

(31:24). Na ženách bylo vidět, že se zápas od zápasu vylepšují, jsou sehranější, 

snadněji se dostávají do útoku. Ženy jely na vítězné vlně. V dalším kole porazily 

Bohemians Praha (58:53) a další den si lehce poradily s prvním celkem tabulky 

Slovanem Orbis B (84:53). O týden později ve vyrovnaném zápase porazily Slavii 

VŠ Plzeň (51:57) a Aritmu Praha (70:56). Ženy, které na začátku sezóny měly 

strach, jestli se vůbec dokážou udržet ve II. lize, skončily na krásném pátém místě 

v tabulce a o sestupu nemohl nikdo ani uvažovat. Zato mužům se příliš nedařilo. 

Prohráli tři zápasy za sebou- se Slovanem Orbis (81:59), s Tatranem Praha (66:70), 

s ČKD Slaný (83:50). Mužům stále hrozil sestup. Potřebovali nutně vyhrát. To se 

jim nakonec podařilo a v dalších dvou zápasech odešli jako vítězové. Bohužel ani 

to nestačilo a muži po ročním působení v II. lize opět sestupují do krajského 

přeboru. 

 Dařilo se i dorostencům. Dorostenky i dorostenci se stali přeborníky kraje. 

Vyhráli i kvalifikaci a tak mají možnost po dvou letech zahrát si ligu. 

 Ženy se po konci sezóny vydávají poprvé za hranice. Zahrály si ve 

Stuttgartu. Sehrály zde přátelské utkání s místním MTV Stuttgart a vyhrály (62:36).  
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Hráli a dávali body 

Muži: Slav 366, Soukup 289, Englich 241, Hošek 192, Elhota 127, Koch 72, Čarek 

69, Koch 62, Mužík 29, Vondřička 25, Rejšek 8, Šebesta 7. 

Ženy: Soukupová 280, Tůmová 232, Pichová 175, Pilná 167, Kendíková 127, 

Píchová 119, Marzová 51, Pojslová 33, Čumpelíková 32, Dušková 17, Ladmanová 

10. 

 

 

Obr. 10 Zápas proti Bechyni – na koš střílí Slav 

 

 Jako každý rok, tak i sezóna 1968-69 začíná soustředěním tentokrát v Písku. 

Na soustředění jela velká parta a sehrála se celá řada přípravných zápasů. Hned po 

příjezdu domů přišla zpráva, že muži A budou hrát znovu II. ligu. Důvodem byla 

neúčast vítěze krajského přeboru Blatné, a tak deváté místo zaručilo našim mužům 

novou účast. Bylo překvapením, že část mužů nebyla pro. Družstva byla rozdělena 

na A a B, soupisky byly hotové. Áčko nemělo potřebnou bojovnou morálku do bojů 

ve II. lize, ale co se dalo dělat. 
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 Společným cílem této sezóny bylo udržet všechny týmy ve svých 

dosavadních soutěžích. A sezóna mohla začít. Ale nezačala pro nás zrovna růžově. 

Muži, zaskočeni zařazením do II. ligy, prohráli svá dvě úvodní utkání.  

 S Thermia Karlovy Vary(56:71) a s Loko Karlovy Vary (65:85). V zápasech 

se projevila nerozehranost a nesoudržnost strakonického týmu. Ženy začátek 

sezóny nerozehrály také zrovna radostně, prohrály dva zápasy v řadě, ale další 

zápasy již vypadaly slibněji. Naopak se dařilo mužům B, kteří vyhráli tři utkání 

v řadě. S Sj Č. Krumlov (65:37), s ŽDH Rokycany (73:56), se Slávií VŠ Plzeň 

(71:61). Na konci roku 1968 nám tabulky v půlce soutěže neukazují nějaké zářné 

výsledky.  Muži A jsou v II. lize na posledním 12. místě s velmi nelichotivým skóre 

7 proher a žádné vítězství. Ženy na tom byly o něco lépe (3-4), figurovaly v tabulce 

na 8. místě. Dorostenky i dorostenci bojovali o záchranu v lize, ale zatím okupovali 

poslední stupně tabulky.  

 Nový rok otevřeli muži dvěma výhrami v řadě. Ve strakonické tělocvičně 

v Poděbradově ulici porazili Slavoj Litoměřice (87:73) a Loko Ústí nad Labem 

(76:59). Muži vynikli v zápase zlepšeným výkonem. Dařily se jim rozehrávky a ani 

střelecky nezaháleli. Vždyť jenom Slav nastřílel za oba zápasy 66 bodů. Ženy 

nezačaly nový rok dobře. Prohrály jak se Slavií VŠ Praha(50:55),, tak s Kaučuk 

Kralupy( 58:64). Ženy v zápasech několikrát vedly, ale nedokázaly je dotáhnout do 

vítězného konce. Ženy se ale dokázaly z proher poučit, zabraly a další dva zápasy 

s přehledem vyhrály. 

 Pomalu se blížil konec sezóny a muži už věděli, že nemají šanci udržet se 

v soutěži a možná i proto poslední dva zápasy zaslouženě prohráli. Naproti tomu 

ženy dokázaly, že mají na to hrát II. ligu a přivezly z posledních dvou zápasů body 

a v lize se udržely. Muži B se celou soutěž drželi těsně pod polovinou tabulky, a tak 

s udržením také neměli problém. 
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Hráli a dávali body 

Muži: Slav 250, Elhota 160, Koch G. 155, Weinzettel 123, Čarek 97, Vondřička 

95, Koch 58, Mužík 53, Vávra 20, Pán 9, Rejšek 5, Topinka 4. 

Muži B: Soukup 380, Koubek 145, Korejs 144, Pauch 92, Mašek 67, Činčura 58, 

Vondřička 29, Třeštík 23, Hynek 18, Marčal 10, Míšek 4, Škrle 1. 

Ženy: Tůmová 219, Kendíková 156, Píchová 155, Pilná 153, Pichová 145, Skálová 

129, Soukupová 54, Nedvědová 16, Dušková 15, Pojslová 14, Ladmanová 13, 

Marzová 11, Kochová 8, Rynešová 7, Machová 4. 

 Před začátkem sezóny 1969-70 byli muži dvakrát na zájezdě v NSR. Při 

prvním zájezdu sehráli utkání ve městech Schrobenhausen, Ausburg, Mnichov a 

Landshut, sehráli zde celkem 6 přátelských utkání a všechna vyhráli. Na dalším 

zájezdu, o měsíc později, navštívili města Passau, Scharding,Wels, Steyr. Z pěti 

utkání vyšli naši muži pětkrát vítězně. Za hranicemi se nám opravdu dařilo a těšili 

jsme se na vstup do sezóny.  

 A čekalo nás další soustředění. Kaplice nevyšla, ale soustředění bylo 

potřeba hlavně kvůli zvýšení kondice po prázdninách, tak se nakonec domluvilo 

v Prachaticích. Trénovalo se pilně, nejméně třikrát denně. 

 17. řijna 1969 byla zahájena mistrovská sezóna. Začínalo se derby mužů A-

B, kde Áčko bylo lepší. Ženy hrály 2. ligu, muži A a muži B divizi, dorostenky ligu 

a dorostenci krajský přebor. Ženám začátek ligy vyšel na výbornou. Vyhrály zápasy 

s Mar. Lázněmi (54:56), Berounem (60:43), Meteorem Praha (76:56), prohrály 

pouze s K. Vary (57:46) a okupovaly krásné místo v polovině tabulky. Oba celky 

mužů tento rok hrály společně divizi. Muži A byli v divizi naprosto suverénní a po 

sedmi kolech měli na kontě sedm výher a byli v čele tabulky. Muži B s bilancí (3-4) 

byli na 6. místě
66

. 

 Basketbalistka Marie Tůmová byla jako první strakonická žena nominována 

do reprezentačního družstva ČSR pro utkání s Francií, které se uskutečnilo           
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21. prosince 1969 v Praze. Před ní byl ze Strakonic nominován pouze Jaroslav 

Kovář. 

 V posledním dvojkole před půlkou sezóny se vyznamenali naši muži A i B. 

Muži A po výtečném bojovném výkonu porazili Slavii VŠ Plzeň (59:68), když ještě 

8 minut před koncem prohrávali o 8 bodů. A muži B taktéž porazili Plzeň (44:62) a 

pokračovali na vítězné vlně a v půlce soutěže měli úchvatnou bilanci (10-0) a 

doufali v postup do II. ligy. Béčko figuruje na 8. místě s bilancí (5-5) a ženy se 

skórem (5-5) taktéž na pátém místě, ale jen díky lepšímu skóre. Stejný počet bodů 

mají další tři týmy. 

 V následujících zápasech si muži A zapisují jen samé výhry, a tak je postup 

do II. ligy jasný ještě před koncem sezóny. Jejich bilance 20-0 je neuvěřitelná. 

Muži B se dostávají na konci sezóny na obstojné 5. místo. Ženy díky poslednímu 

vyhranému zápasu také končí na 5. místě a starší dorostenci se stávají přeborníky 

kraje. 

 Po skončení sezóny se uskutečnil ve Strakonicích turnaj za mezinárodní 

účasti. Přijel celek SBK Kodaň. Domácí muži se příliš neprosadili, ale snad se vše 

na podzim zlepší. Ženy se zúčastnily turnaje v Plzni, který přes nelibost 

pořádajícího Orbisu vyhrály. 

Pořadí na prvních pěti místech střelecké tabulky klubu: 

1. Kupková 66, 2. P. Čech 51, 3. Kovářová 44, 4. Hošek 40, 5. Kalkušová 39. 

 Mezi nejdůležitější okamžiky strakonického basketbalu v tomto desetiletí 

bezesporu patří vznik ženského basketbalového týmu, který se později stal 

nositelem nejlepších výsledků strakonických celků. Zvýšený zájem o tréninkový 

proces vedl k zlepšení výkonnosti jedinců, což se projevilo nominací některých 

hráčů do krajského družstva. Nesmíme opomenout ani postup mužů do II. ligy, 

které následovaly o rok později i ženy. Bohužel v obou případech se nepodařilo 

celou dobu vydržet ve II. lize a oba týmy byly jako na houpačce. Během prvních let 

se strakonický basketbal rozrůstal, až dosáhl 10 družstev na mistrovských 

soutěžích. V sezóně 67/68 došlo k přejmenování týmu Spartak Strakonice na ČZ 

Strakonice, které se na další léta ustálilo. 
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7.4 Strakonický klub 1970-1980 

 Letní příprava začíná nečekaně výletem na lodích po Lužnici. Tento výlet 

měl sloužit, spíš než jako těžká fyzická příprava, k ucelení party. Po příjezdu 

z Lužnice se hned vydávají ženy na přátelské utkání do Polska. Čili poprvé na 

východ jely ženy ke dvěma utkáním do Vratislavi. Basket hrály dobře, rychle a 

nekompromisně. Hned další týden jela děvčata na VIII. ročník Poháru vítězství do 

Prahy, a když porazila všechny týmy a odvezla si vítězství, slavila velký úspěch. V 

sestavě byly Tůmová, Ladmanová, Skálová, Marzová, Rynešová, Kendíková a 

Čumpelíková. Soustředění se konalo znova v Prachaticích. 

 

Obr. 11 Plulo se po Lužnici 

 

 Sezóna 1970-71 otevírá nové desetiletí a ČZ Strakonice vstupují do 

mistrovských soutěží s 8 týmy. Ženy a muži A hrají 2. ligu, muži B hrají divizi, 

dorostenky ligu a dorostenci, žáci a žákyně krajský přebor. Cílem do sezóny je 

udržení mužů A v lize a ženy by chtěly skončit do devátého místa. Trenérem 

družstva žen je MVDr. Vondřička a trenérem mužů je J. Frček. 

 Ženy začaly sezónu výborně, a to když vyhrály hned první dva zápasy 

venku, což se jim ještě nikdy nepodařilo. I když zápasy byly velmi vyrovnané, naše 

ženy je rozdílem dvou bodů oba dotáhly do cíle. Zato mužům se první zápasy 

nevydařily a oba prohráli. Další dva zápasy se mužům vydařily, když porazili 
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Slavoj Litoměřice pouze o jediný bod (72:71) a hned další den Loko Ústí nad 

Labem (88:83). Ženám se daří stále výborně a tak se po pěti kolech s bilancí 5-0 

drží na prvním místě II. ligy. Porážka žen přichází až na Žižkově, kde prohrávají 

57:42 a den nato v Berouně 76:46 a klesají v tabulce. Muži hrají na domácí ploše 

s pražskými celky Vyšehrad B a Vyšehrad C. Zápasy dopadly podle tabulky. 

S týmem Vyšehrad B náš celek prohrál, a s céčkem vyhrál. 

 V polovině soutěží byla tabulka nejpříznivější pro ženy, které měly cíl na 

dosah ruky, a to ještě čekaly na návrat Dany Píchové, která byla doma s miminkem. 

Také Béčko bylo téměř dobré, zato Áčko v tom lítalo. Tři vítězství nebyla mnoho. 

 Ženy i muži se opět zúčastnili Českého poháru. K čtvrtfinálovému utkání 

přijel mistr republiky do Strakonic, předvedl velmi dobrý basketbal s řadou 

perfektních prvků a jistě uspokojil asi 150 diváků v přeplněné tělocvičně. Nakonec 

VŠ Praha s velkou převahou, muže porazila 77:116. Nejlepším hráčem zápasu byl 

za VŠ Praha, strakonický odchovanec, Kovář. Ženy si vedly podobně jako muži a 

prohrály vysoko 58:99. 

 Sezóna pokračovala a ženy stále vyhrávaly a bojovaly o umístění 

v závěrečné tabulce. Dařilo se i mužům, když porazili o jeden jediný bod SONP 

Kladno 76:75. V dalším týdnu zaznamenali další výborné výsledky a naděje na 

udržení stále žila. ČZ- Loko Liberec (87:81) a ČZ-Loko Děčín (59:57). 

 Konec sezóny tedy pro nás znamenal úspěch. Kromě dorosteneckého 

družstva všechny týmy splnily své cíle. Ženy se v konečném pořadí umístily na 

výborném 3. místě (16-6). Muži po dlouhé době udrželi II. ligu, skončili na 

posledním záchranném místě (8-14). Muži zakončují sezónu 8. místem (9-13) 

z dvanácti účastníků. První rok do dalšího desetiletí se nám vydařil tak, že jsme ani 

tolik nemohli čekat- tabulky hovoří jasně, podařilo se všechno trochu zlepšit, 

minulá léta ač na výsledky nebyla tak strašná, byla za tímto rokem v pozadí. Na 

konci sezóny se strakoničtí mohli pouze radovat. 

 Ve dnech 14.- 16. května proběhlo v Brně mistrovství ČSSR mladších 

dorostenek v košíkové. Zúčastnily se ho i dorostenky ČZ Strakonice, které v silné 

konkurenci získaly cenné 5. místo. Úspěch družstva je skutečně mimořádným a je 

výsledkem nejen výborné hry, ale i práce trenéra MVDr. Vondřičky. 
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Hráli a dávali body 

Muži: Slav 222, Samec 180, Mužík 175, Elhota 164, Čarek 121, Koch G. 107, 

Koch J. 107, Hošek 68, Vondřička 45, Samec P. 43, Weinzettel 6, Čech 2. 

Muži B: Soukup 244, Korejs 174, Pán 106, Pilný 88, Pauch 83, Kučák 52, Čech 

50, Hynek 45, Škrle 24, Karas 22, Šebesta 12, Beznoska 8. 

Ženy: Tůmová 261, Skálová 254, Kendíková 198, Soukupová 157, Rynešová 142, 

Čumpelíková 75, Marzová 65, Uldrichová 39, Ladmanová 39, Dušková 31, 

Pichová 20, Šnobrová 8, Němcová 1. 

 

 

Obr. 12 Tým druholigových žen 

 

 Po dobré zkušenosti z minulého roku začíná letní příprava opět výletem na 

Lužnici a poté soustředěním v Prachaticích. Soustředění muselo být kvůli velkému 
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počtu basketbalistů rozděleno na dvě části. Nejprve jeli ti nejmenší a poté starší. Po 

soustředění přicházejí hned na řadu zápasy Českého poháru. Ženy s převahou 

vyhrály krajské kolo.  

 Co se očekává a co chceme od sezóny 1971-72? Muži A by měli 

jednoznačně udržet ligu, muži B se budou snažit vyhrát přebor. Ženy, po úspěchu 

z minulého roku, by chtěly dosáhnout alespoň 6. místa, dorostenky do osmého 

místa v lize. 

 Do této sezóny jsme vstoupili s mottem: Jsme nejsilnější v kraji, dáme tolik 

píle do práce, aby tomu bylo stejně i za rok. 

 Ženy již tradičně nezačaly sezonu úspěchem. Prohrály s velmi silným 

týmem Orbis B (53:42) a hned poté v Berouně (85:52). Hned v dalších zápasech 

jako by se úplně změnila hra děvčat a další tři zápasy vyhrála. ČZ- Slávie 

PF(79:43), ČZ- Hanspaulka (85:58), ČZ- Aritma Praha (62:48). Muži očekávaně 

prohráli v Plzni. Tým Škoda Plzeň byl v soutěži považován za velkého favorita. 

V dalších zápasech ale již vyhráli, porazili Loko Liberec 73:69 a Loko Děčín 74:57 

Dorostenkám se také dařilo. A tak jsme po prvních kolech byli spokojeni. Ženy 

byly na 3. místě v tabulce (5-2), muži B se sedmi výhrami na 1. místě divize. 

Dorostenky na 5. místě (4-0) a měly dva zápasy k dobru. Nejhůře na tom byli muži 

A, kteří okupovali až 9. příčku (2-3). Mužům se ale v dalších zápasech pořád 

nedařilo a prohráli dva zápasy v řadě. ČZ- Ústí nad Labem 86:68, ČZ- Sj 

Litoměřice 60:96.  A i další zápasy bohužel prohrávají. Naopak ženám se dařilo, 

když vyhrály v Karlových Varech pouze o jeden bod. 

 Po první půlce sezóny mohl být tým ČZ Strakonice spokojen, až tedy na 

tým mužů A. Ženy jsou na výborném 3. místě (9-2), dorostenky na 2. místě, muži B 

na 1. místě a muži A na posledním 12. místě. Zatímco u žen a dorostenek jsme 

spokojení a nemáme nic proti tomu, aby i konec tabulek byl stejný, přejeme si, aby 

se mužům podařilo odpoutat se z místa, které znamená pád dolů. 

 Velkým úspěchem pro strakonický basketbal je jistě i to, že jejich trenér 

MVDr. Miroslav Vondřička byl schválen do funkce trenéra juniorek ČSR 

v košíkové. Do nové funkce nastoupí dne 1. srpna. 
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 Jako každoročně se uskutečnil i Český pohár žen, ale bohužel se jim 

postoupit nepodařilo. 

 

Obr. 13 Strakonice mají dva mužské týmy-muži A, muži B 

 

 Sezóna pokračuje dalšími zápasy a naše týmy se drží na svých pozicích. Což 

na konci roku znamená pro ČZ Strakonice jediné. Ženy dokázaly obhájit 3. místo 

z minulého roku. Dalším velkým úspěchem je jistě tým mužů B. S velmi lichotivou 

bilancí 26-2 si zajišťují postup do divize. A nemůžeme zapomenout na dorostenky, 

které skončily v lize na 2. místě a postoupily do přeboru ČSSR, který si zahraje jen 

6 nejlepších týmů z republiky, což je zatím jejich největší úspěch.  Na turnaji 

bohužel porazily pouze VSS Košice a obsadily konečné 5. místo. Jedinou vadou na 

kráse je družstvo mužů A, kteří v konečné tabulce obsadili poslední 12. místo a po 

dvou letech opět sestupují.  

Hráli a dávali body 

Muži: Slav 314, Mužík 167, Samec 166, Elhota 139, Čarek 137, Hošek 93, Korejs 

92, Koch G. 73, Kučák 64, Pilný 56, Koch J. 52, Vávra 38, Pauch 23, Čech 21. 

Muži B: Soukup 528, Pilný 410, Weinzettel 402, Čech 352, Pán 256, Pojsl 175, 

Hynek 169, Vondřička 144, Karas 71, Dvořák 15. 
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Ženy: Skálová 247, Kendíková 245, Tůmová 227, Pichová 153, Soukupová 129, 

Rynešová 117, Uldrichová 66, Ladmanová 64, Sedláčková 33, Čumpelíková 30, 

Klakušová 29, Dušková 26, Šnobrová 9. 

 Sezóna 1972-73 začala opět Lužnicí a soustředěním v Prachaticích. Příprava 

byla velmi bohatá. Všechna naše družstva sehrála řadu turnajů. Ještě než zaklepala 

sezóna na dveře, v oddíle byla vymyšlena nová strategie. Jindřich Frčka přišel 

s návrhem udělat nové družstvo, které by bylo ochotno tvrdě trénovat a vytvořit tak 

předpoklad pro postup do ligy a tam se i vydržet. Z toho vyplývá, že se vytvořilo 

nové družstvo B- starších, které mělo hrát divizi a případně pomoci mladým 

hráčům. Všechna děvčata vedl stále Vondřička, což nebylo zrovna ideální, protože 

měl moc družstev a nemohl proto všem dát maximum.  

 Cílem sezóny bylo, aby se muži A umístili na prvních třech místech, Béčko 

se udrželo, od žen se očekává tajný sen, a to postup do národní ligy. Poprvé v této 

sezóně se také objevuje družstvo žen B. Ostatní družstva hrát, udržet se a nebýt 

poslední. V této sezóně má ČZ Strakonice celkem 10 družstev. 

 Tento rok výborně odstartovaly ženy, když porazily v řadě za sebou týmy 

Slovan Jindřichův Hradec (43:53), VŠ Praha B (59:49), ČZ Kaučuk Kralupy 

(57:54), Loko Karlovy Vary (55:65) a prohrály jen zápas s Plzní (56:53) a po pěti 

kolech obsadily v tabulce 3. místo. Zatím se dařilo i mužům. Áčko bylo na třetím 

místě (3-1) a Béčko na šestém místě.  Muži pohráli velmi smolný zápas s Kladnem, 

ale poté si spravili chuť a porazili Slavoj Praha (95:70) a Králův Dvůr (107:71). 

Našim nejlepším střelcem byl Samec, který ve dvou zápasech nastřílel 73 bodů. Na 

začátku druhé půlky ligy si ženy vedly jako na houpačce. Vyhrály sice s Loko 

Karlovy Vary B (62:36), ale hned nato prohrály se Slávií VŠ Praha (58:59). Po 

další prohře děvčata klesla v tabulce na páté místo.  Muže A a muže B čekalo 

bratrovražedné derby, které skončilo až nečekaně těsným výsledkem. Nakonec 

vyhrálo ale Áčko 62:67.  

 Konec sezóny týmům ČZ Strakonice vyšel skoro na výbornou. Muži A se 

umístili na 2. místě a zajistili si tak návrat do II. ligy, muži B se zachraňují v divizi. 

Ženy bohužel nepostoupily do národní ligy, ale i tak v tabulce končí na slušném 6. 
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místě. Co ženám chybělo? Možná trocha štěstíčka, jelikož stačilo vyhrát jeden 

zápas. Mladší dorostenky tento rok vyhrály krajský přebor. 

Hráli a dávali body 

Muži: Samec J. 389, Samec P. 197, Soukup 175, Čarek 115, Pilný 107, Kučák 31, 

Koch 27,Míšek 4, Hynek 3, Pauch 2. 

Muži B: Hošek 247, Pán 235, Korejs 186, Koubek 109, Koch J. 107, Vondřička 86, 

Weinzettel 77, Pojsl 61, Vávra 52, Karas 11, Čech Z. 3, Bogusch 2. 

Ženy: Soukupová 193, Kendíková 179, Tůmová 160, Skálová 147, Rynešová 118, 

Pichová 98, Kalkušová 75, Lišková 73, Čumpelíková 42, Horáková 15, Opavová 

12, Palivcová 12, Ladmanová 10, Kuncová 9, Sedláčková 5. 

Ženy B: Lišková 287, Opavová 130, Kuncová 115, Kalkušová 104, Sedláčková 86, 

Čumpelíková 78, Dušková 40, Pojslová 24, Albertová 18, Tomanová 8, Žahourová 

5. 

 Letní příprava byla opět zahájena soustředěním v Prachaticích, kterého se 

zúčastnily všechny naše týmy.  

 Mistrovské boje jako první zahájilo Béčko, které prohrálo 71:70. V ČZ 

Strakonice vznikla rozepře. Tým B požádal Áčko o hráče, ale oni jim je nepůjčili a 

Béčko prohrálo. Ženy zahájily doma, se Slovanem. Byla to těžká hra, vyhrálo se 

spíše vůlí a zkušeností (54:50). Další den vyhrála děvčata s Loko Ústí (67:48). 

Bohužel další zápasy už tak šťastné nebyly a ženy prohrály v Kralupech (41:37) a 

na Žižkově pouze o jediný bod (63:62). Mužům A se podařilo první dva zápasy 

prohrát, ale v dalším kole si doma spravili chuť na Loko Liberec (68:66). Bohužel 

mužům se nedařilo. V zápasu v Plzni prohráli 79:76, a den nato s Thermií Karlovy 

Vary, dokonce vysokým výsledkem 102:75. Ženy po prohrách konečně zvítězily a 

porazily tým Plzně 67:47 a Berouna 64:58. Přicházela zima a s ní i polovina 

basketbalové soutěže, v které si naše týmy vedly následovně: muži A (2-9) 11. 

místo, muži B (6-7) 7. místo, dorostenky (6-7) 9. místo, dorostenci (4-8) 10. místo.  

 Druhá část sezóny začala pro mužské Áčko vítězně. Porazili Slovan VŠ 

Praha B (99:80). Po zranění nastoupil i Samec a byl opět famózní. Získal 35 bodů. 
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Následovalo další vítězství doma. ČZ- Dukla Karlín (90:72). Ženám se začátek 

druhé půlky moc nevydařil, když prohrály s Loko Ústí a i se Slovanem. Oba týmy 

muži i ženy se až do konce ligy pohybovaly jako na houpačce. Každá výhra byla 

odměněna porážkou. 

 A jak tedy skončila sezóna? Muži měli ve II. lize špatný podzim, na jaře 

s již uzdraveným Samcem hráli podstatně lépe, ale ani to nestačilo na lepší 

výsledek, než konečné 10. místo, ale i to bylo udržení v lize. Ženy naopak měly 

lepší podzim, v druhé polovině ale v týmu měly spoustu zranění, a tak následoval 

pokles v tabulce. Děvčata měla i dost smůly, jelikož některé zápasy prohrála pouze 

o bod. Znamenalo to konečné 9. místo. Muži B skončili na 8. místě. Dorostenci 

nešťastně sestupují, k udržení jim stačilo vyhrát jediný zápas, dorostenky končí na 

9. místě. Krásným závěrem sezóny bylo 4. místo žákyň v ČSR na republikovém 

turnaji.  

Hráli a dávali body 

Muži: Voráček 242, Samec P. 228, Samec J. 197, Soukup 146, Hošek 128, Mužík 

119, Čarek 69, Čech 64, Kalous 58, Koubek 46, Weinzettel 11, Pauch 7. 

Muži B: Čech 226, Koch A. 159, Kalous 148, Mašek 120, Míšek 72, Koch J. 63, 

Vondřička 48, Korejs 31, Dvořák 30, Vávra 12, Pešek 8, Pauch 5, Karas 4, Pojsl 4, 

Bogusch 4, Kučák 3. 

Ženy: Kendíková 259, Tůmová 220, Skálová 214, Soukupová 186, Švecová 120, 

Rynešová 111, Čumpelíková 101, Uldrichová 105, Lišková 83, Řezanková 81, 

Palivcová 79, Pichová 53, Opavová 20, Kuncová 4, Alberová 4 

Ženy B: Lišková 220, Řezanková 197, Čumpelíková 122, Opavová 120, 

Sedláčková 80, Uldrichová 64, Dušková 39, Stará 31, Alberová 30, Vlažná 25, 

Renčová 16, Škardová 14, Kuncová 11, Kovářová 3. 

 Před sezónou 1974-75 jedeme na přípravu znovu do osvědčených Prachatic. 

Hrálo se mnoho turnajů, aby si týmy zvykly na soutěžní tempo. Největším 

úspěchem bylo, že ženy vyhrály už osmý ročník turnaje o pohár „600 let města 

Strakonice“. 
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 Do mistrovských soutěží tento rok vstupuje jedenáct družstev. Muži A by 

měli být ozdobou oddílu, hrají II. ligu a díky reorganizaci vědí, že nemohou 

sestoupit. Trénují dvakrát týdně, což je málo, ale nikomu se víc nechce. Muži B 

hrají divizi. Ženy A hrají II. ligu a díky reorganizaci musí skončit do 5. místa. 

Zatím se ale zdá, že je jim to lhostejné, nejeví žádný zájem o trénink. Ženy B hrají 

krajský přebor. Starší dorostenci i dorostenky hrají svorně ligu, mladší dorostenci, 

dorostenky a žáci a žákyně hrají přebor kraje.  

 Košíkářský podzim odstartoval a ženy začaly jednou výhrou a jednou 

prohrou. Porazily Loko Cheb (38:50), ale prohrály se Slávií PF Ústí nad Labem 

těsně 76:72. Odstartovala i II. liga mužů. Muži první i druhý zápas prohráli a vstup 

do sezóny jim vůbec nevyšel. Ženy si v dalším týdnu polepšily a vyhrály nad 

Slovanem Ústí (60:47) a Loko Ústí. Jistě k tomu pomohla i domácí atmosféra a 

podpora diváků
67

.  

 Dne 7. 11. 1974 dochází ve Strakonicích k velké události. Je otevřena nová 

sportovní hala. Je to pro oddíl historický okamžik. Otevření nové haly se ujal 

předseda MěNV Václav Růžička. Tím se naplnilo to, o co basketbalisté ve 

Strakonicích od začátku usilovali. Prvního zápasu v nové hale se zúčastnilo 1000 

diváků. Historicky první koš dala žákyně Petra Vondřičková v 10.05 hod. 
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Obr. 14 První zápas v nové sportovní hale 

 

 Sezóna byla v plném proudu, ale ženy „A“ hrály poprvé v nové hale. 

Sehrály zde dvě víkendová utkání, z nichž vyhrály ale pouze jedno. ČZ- Tesla 

Žižkov (67:41), ČZ- K.Kralupy (36:45). Muži A pokračovali sezónu venku a vůbec 

se jim nedařilo. Prohráli po řadě faulů proti Sl. Praha VŠ B vysoko 100:79 a hned 

den nato i s Loko Liberec 85:61. Blíží se poločas soutěže a ženy si opět brousí zuby 

na Beroun, s kterým se jim hra nedaří, ale bohužel zase prohrávají 68:74 a zajišťují 

si tím v tabulce šesté místo, které by ale na konci znamenalo sestup. Je třeba zabrat. 

Muži A mají po několika prohraných zápasech v řadě v mužstvu dusno. Někteří 

hráči chtějí změny v soupiskách. Nakonec je jejich přání vyslyšeno. Přicházejí noví 

hráči a kormidla se chytá výborný basketbalista Jan Mužík. 

 A s novým trenérem se začíná hned úspěchem.  Muži porážejí po vypjatém 

a velmi vyrovnaném zápase doma TJ Praha Petřiny 75:73. Výkon domácích byl 

výborný, nepolevili, i když měli k dispozici pouze šest hráčů. Ženy sehrály venku 

asi své nejlepší kolo. Vyhrávají oba zápasy. S Loko Ústí 51:64 a se Sn Ústí 39:67 a 

stoupají v tabulce na čtvrté místo. Kéž by to tak i zůstalo. Ženy nakonec, i přes opět 

prohraný zápas na konci sezóny s Berounem, uhrály ligu. 
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Obr. 15 Mužský tým při zápasu v nové hale 

 

 Po konci sezóny byla vyslána první výprava přes moře. Výprava 

basketbalistů ČZ Strakonice byla na zájezdu v Dánsku, jehož vrcholem byl turnaj 

čtyř mužstev v Kodani. Strakoničtí muži obsadili poslední místo, nutno říci ve 

velmi silné konkurenci, avšak rozhodně nezklamali- turnaj byl navíc po sportovní 

stránce velkým přínosem. 

Hráli a dávali body 

Muži: Samec 313, Kalous 225, Hošek 171, Čarek 149, Voráček 147, Soukup 125, 

Mašek 71, Čech 49, Mužík 35, Maršálek 25, Koubek 19, Weinzettel 10, Mužík 3. 

Muži B: Voráček 332, Kučák 233, Koch G. 213, Jaroš 145, Dvořák 130, Mašek 

123, Koch J. 87, Čech P. 56, Pauch 54, Mužík 51, Slováček 49, Koubek 37, Míšek 

37, Maršálek 30, Husa 16, Vondřička 12, Žák 5, Pojsl. 

Ženy: Skálová 250, Kendíková 248, Švecová 236, Řezanková 222, Tůmová 126, 

Soukupová 113, Uldrichová 100, Čumpelíková 72, Škardová 27, Renčová 24, 

Opavová 9, Kelišová 8, Přibková 6, Kuncová 6, Vlažná 6. 
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Ženy B: Řezanková 155, Švecová 97, Zloudová 65, Škardová 61, Opavová 61, 

Kuncová 61, Alberová 44, Renčová 57, Stará 35, Bubrlová 30, Sedláčková 28, 

Bledá 27, Kovářová 27, Přibková 26, Vlažná 17, Rambousková 15, Kelišová 7, 

Uldrichová 5, Beroušková 2. 

 Lužnice a již tradičně Prachatice, tím začíná jako obvykle sezóna 1975-76. 

Pro tuto sezónu má oddíl ČZ Strakonice přihlášeno 12 družstev, již tradičně ve 

všech věkových kategoriích. Ženy se prvně představují v národní lize, ale obávají 

se, že na udržení to nebude.  Muži „A“ nastupují ve II.lize a chtěli by na konci 

tabulky svítit do pátého místa. 

 Start nové sezóny nebyl příliš úspěšný. Ženy prohrávají hned oba své 

úvodní zápasy. Špičková družstva soutěže byla opravdu příliš těžkým soupeřem. 

ČZ – K. Vary (49:78), ČZ- Sl. Ústí PF (52:102). Není opravdu národní liga nad síly 

našich žen? U mužských zápasů druhé ligy nebyly sice výsledky tak jednoznačné 

jako u žen, ale výsledek byl bohužel stejný. Muži prohrávají také oba zápasy, i 

když prohra s Tj Klatovy byla opravdu zbytečná. Naši hráči vedli po přestávce o 22 

bodů. Potom ale přišel zvrat, kterému nikdo nevěřil a nakonec prohra 64:66.  

 

 

Obr. 16 Mužské áčko 

 

 Áčko doma konečně zabojovalo- sice až v druhé půli- ale konečně vyhrálo a 

snad tak položilo základ k lepší hře a hlavně získalo body pro konečné účtování, i 
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když jsme si na začátku mysleli, že bude bojovat o lepší umístění. Ženy pokračují 

ve své letošní hře a bohužel letošní hra nebude asi jiná. Mladé dívky na národní ligu 

nestačí, ale liga by pro ně měla být školou a tak stačí jen vytrvat, ale i to bude pro 

děvčata těžké.  

 A jak to vypadá v polovině soutěže? Áčko mužů zůstalo dlužno svým 

slovním plánům, a tak zase žádalo přesun hráčů, ale podstata není ve výměně, hráči 

by měli chtít, a to by mělo při druholigové výkonnosti a našich schopnostech stačit. 

Ženy naproti tomu bohužel splnily do puntíku svůj plán. Liga je na bedrech 

mladých ligových začátečnic, navíc neochotných k soustavné práci, a tak poslední 

plánované místo je zajištěno
68

. 

 Basketbalové soutěže pokračovaly bohatým programem. Důležitá utkání 

sehráli muži ve II. lize (ostatně, která utkání již důležitá nebudou?) a získali jedno 

vítězství nad kladenskými oceláři (68:63), bohužel den předtím nestačili na vedoucí 

tým tabulky Dukla Dejvice (66:78) Další očekávané porážky si na své konto 

připsaly ženy v národní lize, ČZ- Ekonom Praha (29:70), ČZ- Sl. Praha HF 

(43:63).
69

 

 V basketbalových soutěžích bylo na pořadu dne poslední kolo soutěže.  

Ženy A očekávaně sestoupily, ale to bylo od začátku jasné. Odchod základní pětky 

nevyburcoval mladé k tréninku, přes veškeré výzvy trénovaly nepravidelně a zcela 

neukázněně. Navíc byly zcela nezkušené, a tak národní liga pro ně byla velkým 

soustem. A s posledním místem určitě nejsou spokojené. U mužů nikdo nečekal, že 

by mohli sestoupit, a to dokonce jako poslední družstvo tabulky. Rozhodně měli na 

udržení. Příčin bylo několik- fyzička, parta, zranění.  

 Ale naše účast v ligových soutěžích byla zachráněna díky našim „Béčkám“. 

Obě „Béčka“, tedy ženy i muži, vyhráli suverénně přebor a zajistili tak další účast 

v ligových soutěžích. 

 M. Vondřička se stal trenérem olympijských nadějí ročníku 60-61 v ČSR. 

Členkami družstva byly Jandová, Jirášková a Vondřičková. Pauchová se dostala do 

výběru ČSR ročníku 62. Vondřičková byla v širším družstvu kadetek ČSR. 
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Hráli a dávali body 

Muži: Samec 298, Jaroš 225, Hošek 245, Kalous 200, Pán 174, Čarek 131, Mašek 

112, Čech 110, Míšek 89, Kozlík 70, Husa 43, Maršálek 11. 

Muži B: Pilný 132, Koch G. 89, Dvořák 83, Jaroš 74, Kučák 74, Slováček 63, 

Voráček 59, Husa 58, Kozlík 55, Koch J. 42, Pauch 39, Fiala 22, Bartík 22. 

Ženy: Renčová 198, Kendíková 137, Řezanková 117, Kelišová 112, Alberová 103, 

Kovářová 91, Opavová 88, Švecová 87, Škardová 79, Vlažná 51, Uldrichová 30, 

Pinerová 19, Stará 15, Bladá 2. 

Ženy B: Renčová 218, Jirášková 213, Vondřičková 164, Jandová 148, Leštinová 

146, Kovářová 65, Vlažná 64, Uhlíková 50, Kollerová 46, Tůmová 38, Skálová 36, 

Beroušková 35, Šímová 30, Bladá 23, Veselá 16, Soukupová 10. 

 Příprava na sezónu 1976-77 měla několik fází a trénovalo se daleko více. 

Do soutěží vstupujeme již tradičně s 12 družstvy. Mužům se start do II. ligy až 

nečekaně povedl. Takže musíme tleskat hned v prvním kole, kdy porazili obě 

pražská mužstva, ČZ- Meteor Praha (59:53) a ČZ- Vyšehrad B (87:80). Ženám se 

naopak vůbec nedařilo, prohrály proti Slovanu Vansdorf (56:57) i Bižutérii 

Jablonec (61:65) a bály se sestupu. Muži sice klopýtli na Bohemce, ale udrželi 

nadále čelné postavení s výbornou výkonností. Poté se blýskli dvěma zaslouženými 

výhrami a v polovině soutěže jsou na výborném prvním místě tabulky- to tu ještě 

nikdy nebylo. Naopak ženy se potácejí ve spodní části tabulky, a to na 11. místě se 

sedmi porážkami. 

 Ženy, jinak jediné družstvo ohrožené sestupem, otevřely sezónu, vlastně její 

druhou půlku, až příliš úspěšně. Porazily doma oba pražské celky. Ekonom Praha 

(64:63) a Meteor Praha (68:54). Muži vozí domů vítězství za vítězstvím, a tak 

vyhrávají i v následujících zápasech v Praze. Po vyrovnaném zápasu nakonec 

přivážejí vítězství nad Meteorem Praha (53:59) a nad Vyšehradem B (80:87). 

Oběma našim týmům se dařilo i nadále, a tak se můžeme jenom radovat. Ženy 

vyhrávají další zápasy a jejich pozice v tabulce se vylepšuje na úžasné 6. místo se 

skorém (10-9). 
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 Muži se v dalších kolech trápí a klesají v tabulce. Ani v následujících kolech 

nedokáží vyhrát a prohrávají s T. Žižkov B (76:63) a T. Žižkov A (76:63) a 

v tabulce klesají až na konečné 6. místo, což je pro ně obrovské zklamání. Ženy po 

mnoha útrapách nakonec udržely ligu a skončily taktéž na 6. místě. V krajském 

přeboru skončili muži B na druhém místě (18-2), když o jednu výhru byli lepší 

hráči Lokomotivy Tábor. Dorostenky skončily v lize na pátém místě (18-8). 

 

Obr. 17 Ženy po domácích vyhraných zápasech měly důvod k radosti 

 

Hráli a dávali body 

Muži: Samec P. 473, Samec J. 471, Čech Z. 289, Bruckler 189, Hošek 177, Koch 

118, Mašek 113, Švec 61, Jaroš 51, Dvořák 48, Pán 22, Kozlík 17, Míšek 17. 

Muži B: Pilný 382, Kučák 278, Čech P. 274, Kozlík 202, Mužík 151, Bruckler 138, 

Čarek 103, Pauch 99, Bártík 72, Kovář 53, Pojsl 23, Dvořák 17, Jaroš 6, Koch J. 1. 

Ženy: Samcová 320, Vondřičková 220, Jirášková 208, Švecová 178, Řezanková 

165, Jandová 133, Renčová 132, Kovářová 99, Opavová 59, Bočínská 42, Alberová 

39, Škardová 16, Uhlíková 12, Pinerová 9, Leštinová 7, Stará 4, Kendíková 2. 

 Na začátku sezóny 1977-78 se ženy v rámci přípravy dostávají zase za 

hranice. Jely na turnaj do rakouského Lince. Obsadily zde krásné 2. místo jen díky 

horšímu skóre za mistrem Rakouska VBVL Vídeň.  Soustředění se tento rok koná 

v Záboří, kde je sehrána i řada přípravných utkání. 
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 O druhém říjnovém víkendu se roztočil mistrovský kolotoč také pro 

basketbalisty Zbrojovky. A premiéra byla úspěšná. Ženy získaly v celostátní soutěži 

plný počet bodů. Svěřenkyně trenéra doktora Vondřičky tedy potvrdily, že jejich 

ambice budou letos vysoké. Vyhrály s jasnou převahou nad týmem BSS Brandýs 

(97:46) a Bižuterií Jablonec (81:55). V dalším víkendovém zápolení se už 

představila všechna naše družstva. Muži sice neoslnili a byla řada výtek k jejich 

výkonu, ale zcela jasně vyhráli. Zcela s přehledem porazili Teslu Žižkov B 57:71 a 

Teslu Žižkov A 72:53. Muži také po dlouhé pauze překvapují vítězstvím přes 100 

bodů, když porážejí VŠ Plzeň 112:76. Stovka padla již ve 12. minutě II. půle a poté 

porážejí i Loko Beroun 92:74. Ženy vyhrávají i další zápasy. A po čtyřech kolech 

jsou muži na 4. místě se skórem (3-1) a ženy na překvapivém 1. místě se čtyřmi 

výhrami. 

 Také první listopadová sobota a neděle byla pro strakonické basketbalistky 

velmi úspěšná. Čtyři ligová družstva Zbrojovky sehrála 7 utkání a pouze v jediném 

odešla poražena. Ženy se i po osmém kole udržely na čele národní ligy. Podzim 

v oddíle je zatím radostný. 

 Nejúspěšnější podzim v historii byl vyvrcholením roku 1977. Ani jedno 

ligové družstvo nemá starosti o svou ligu, naopak všechna družstva patří 

k nejlepším týmům. Podobná bilance tu ještě nebyla. 

 Vstup do nového roku nebyl tak přesvědčivý jako konec roku minulého. 

Vysoká prohra mužů s Dejvicemi (102:76) a s Vyšehradem (92:54) a žen 

s Brandýsem (62:37) nebyla zrovna dobrým startem. Snad jen jediné vítězství žen 

nad Bižuterií Jablonec (40:56) nám mohlo zvednout náladu. Ženy zažily v 24. kole 

snad nejostudnější porážku tohoto roku, když prohrály se Spartou Praha B 81:24. 

 Konečná tabulka nám ve všech kategoriích nabídla uspokojující podívanou. 

Ženy po vydařené sezóně skončily na výborném 3. místě. A je to zatím jejich 

nejlepší umístění v historii družstva žen. Muži skončili na 6. místě, ale ani to není 

špatný výsledek. Dorostenky na přeboru ČSSR skončily na pátém místě. Starší 

dorostenci obsadili v lize druhé místo a poprvé v historii klubu se probojovali na 

přebor ČSSR, na kterém nakonec skončili šestí. 
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Hráli a dávali body 

Muži: Samec J. 407, Samec P. 310, Bruckler 270, Jaroš 191, Dvořák 157, Kozlík 

145, Švec 143, Mašek 142, Pán 130, Koch 120, Hošek 89, Slováček 47, Janda 44, 

Hrabák 31, Čech 18. 

Muži B: Pilný 301, Kučák 227, Bruckler 162, Čarek 160, Slováček 144, Mužík 

143, Fiala 86, Pauch L. ml 86, Pauch L. st 49, Bečvář 49, Čech 45, Kovář 43, 

Míšek 43, Hrachovec 32, Chaloupka 26, Bruckler L. 15. 

Ženy: Jirášková 331, Samcová 276, Vondřičková 245, Jandová 145, Švecová 135, 

Řezanková 124, Renčová 107, Opavová 83, Kovaříková 78, Pauchová 50, Alberová 

49, Škardová 33, Červinková 10, Chybová 9, Houdová 4. 

 Konečným heslem sezóny bylo: „Chceme víc takových sezón.“ 

 Sezóna 1978-79 měla začít soustředěním v Prachaticích. Nestalo se tak, 

jelikož šest týdnů před soustředěním odmítla pronajmout tělocvičnu. Tak se 

domluvilo soustředění v Kaplici, ale týden před zahájením zavolal ředitel, že budou 

dělat nové topení. A co teď? Nakonec se soustředění uskutečnilo v Blatné, které 

sice nemělo, bůh ví, jaké zázemí, ale alespoň jsme mohli jakž takž trénovat. 

V rámci přípravy ženy odjely do Vídně, kde skončily druhé. 

 Pod bezednými koši byla odstartována další sezóna. Mistrovský maratón má 

za sebou osm úvodních střetnutí. Šest z nich se hrálo v naší sportovní hale a ve 

všech si naši hráči připsali výhru na své konto.  V národní lize zdolaly ženy Sl. 

Prahu HF (69:50) a také Sn Jindřichův Hradec 86:37, muži ve II. lize porazili Loko 

Beroun (35:83) a Bohemians B (83:54). Muži pokračovali ve vydařeném startu i v 

následujícím kole a snadno přehráli oba týmy z Mariánských Lázní. Ženám se moc 

nedařilo a prohrály dva zápasy v řadě. V následujícím zápase to ale napravily 

výhrou nad Aritmou (66:77). Velké štěstí měla naše děvčata v následujících dvou 

zápasech, které oba vyhrála na venkovních hřištích pouze s rozdílem jednoho bodu. 

 Tabulky v polovině soutěže jsou pro nás zatím slibné. Ženy jsou na 4. místě 

(10-3), muži na 5. místě (9-3). 
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 Ve druhé části sezóny začaly ženy zápasy doma a obě svá domácí utkání 

vyhrály. ČZ- Slávie PF Ústí 67:61 a ČZ- Slavoj Litoměřice 73:53, mužům se také 

dařilo a vyhráli nad Českým Krumlovem. 

 V posledních zápasech sezóny se mužům podařilo dvakrát zvítězit a zajistili 

si tím 4. místo. Díky tomu, že liga má pro příští sezónu projít opět reorganizací, 

znamená 4. místo pro naše muže přímý postup do národní ligy. Poprvé v historii 

budeme mít v národní lize muže i ženy. Ženy zakončily sezónu také vítězstvím a 

obhajobou 3. místa v tabulce. Muži B obsadili v krajském přeboru 4. Místo, mladší 

dorostenci a dorostenky se na přebor nedostali. Minidívky byly na přeboru páté, 

žákyně třetí a starší dorostenky také páté. Skončila tak výborná sezóna. 

Hráli a dávali body 

Muži: Statistika u družstva nebyla zpracována, vedení kolektivu nezvládlo 

pravidelně odevzdávat zápisy o utkání. Jasnou jedničkou byl Jan Samec, kterému 

sekundoval jeho bratr Pavel. 

Muži B: Pilný 384, Čech 341, Kučák 299, Čarek 142, Pauch L. ml 79, Kraml 77, 

Čech P. 76, Kovář 73, Janda 68, Pauch L. st 64, Míšek 62, Bogusch 56, Hrachovec 

54, Landsinger 56, Pešek J. 25, Doležel 24, Šimon 20, Slováček O. 16, Pauch Z. 14, 

Pešek L. 8, Svoboda 4, Topinka 2.  

Ženy: Jandová 393, Pauchová 369, Chybová 155, Machartová 142, Alberová 129, 

Kovářová 107, Opavová 79, Kollerová D. 66, Řezanková 66, Samcová 66, Renčová 

45, Škardová 16, Červinková 10, Houdová 10, Jílková 2.  

 Skončila krásná sezóna. Asi nikdo ve Strakonicích nečekal, že štěstí bude 

stát opět při nás a že se nám podaří zopakovat úspěchy z minulého roku. Po sezóně 

přestupuje výborná hráčka Vendula Jirášková do Slávie VŠ Praha a je zařazena do 

kádru reprezentace ČSSR, ve kterém spolu s Petrou Vondřičkovou, která také 

přestupuje do SVS VŠ Praha, získávají bronzové medaile na mistrovství Evropy 

juniorek v Itálii. Do třetice odchází Věra Pauchová, která se rozhodla oblékat dres 

mnohonásobných mistryň ČSSR – Sparty Praha. 



83 

 

 Po minulém roce plným dohadů, kde bude soustředění, začíná sezóna 1979-

1980 opět v Blatné. Do nové sezóny má strakonický basketbal řadu přání. Prvním 

přáním určitě je, aby se muži udrželi v národní lize, kde budou tento rok vystupovat 

poprvé. A my abychom se na ně mohli dívat i rok příští. Ženy také v národní lize. 

Takže druhým přáním je pro ně samozřejmě udržení v národní lize, ale také nějaké 

kvalitní umístění. Ale jelikož nám odešly kvalitní hráčky, doufáme spíše pouze 

v udržení
70

. 

 Výbor basketbalového svazu ČÚV ČSTV vydal rozpis mistrovských soutěží 

mužů, žen a staršího dorostu pro sezónu 1979-1980. Ve všech kategoriích 

reprezentují Jihočeský kraj košíkáři ČZ Strakonice, jednu ligu má Pelhřimov. To je 

úplný výčet krajové elity pod vysokými koši. Strakonice jsou tak po právu 

nazývány baštou košíkové na českém jihu. Je to výsledek soustavné, dlouholeté 

práce s mládeží i dobré vysvědčení pro úroveň trenérské práce v oddíle 

Zbrojovky
71

. 

 Od prvního říjnového víkendu se rozběhl kolotoč mistrovských zápasů na 

plné obrátky. V prvním kole se podařilo našim mužům oba své zápasy prohrát, ale 

hned v dalším kole to napravili výhrami nad Bohemians 81:67 a Meteorem Praha, 

nad kterým vyhráli o pouhý jeden bod.  Další zápas také nakonec dopadl  výherně a 

tak si muži při začátku sezóny nemohli moc stěžovat. Ženám ale start nevyšel, i 

když to bylo tak trochu očekávané. Čtyři prohry v řadě zamrzely. Dále přicházely 

jen porážky s jednou malou výjimkou, a tak muži A po podzimu v Národní lize byli 

na 14. místě (4-11). Ženám se také moc nedařilo a po podzimu byly na 10. místě (3-

8). Béčko mužů bylo na 2. místě v krajském přeboru. 

 Sezónu mají zatím strakoničtí hráči složitou. Pro muže je národní liga nová 

a daleko těžší. Ženy, jelikož jsou oslabené, zažívají také více proher než v minulých 

letech.  Po Vánocích se pokračovalo v tragických výsledcích. Ženy prohrály opět 

čtyři utkání v řadě a ikdyž pak dva zápasy za sebou vyhrály, okupovaly druhou 

půlku tabulky. Mužům se také nedařilo, prohráli se Slávií IPS Praha 77:94, se 

Slávií SF Praha 62:74. Spoustu zápasů prohráli opravdu smolně o jeden, či dva 

body. Při zápasu s Vyšehradem A došlo ke kurióznímu okamžiku. Zápas byl 
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vyrovnán a tři vteřiny před koncem jim rozhodčí neuznal vítězný koš. Nikdo 

nevěděl proč, možná ani sám rozhodčí.  

 Končí utrápená sezóna pro naše družstva. Ženy nakonec končí na 10. místě, 

což znamená udržení v lize. Muži A po spoustě nevydařených zápasů spadávají 

z národní ligy. Záchranou nám je ale opět družstvo mužů B, které famózně ovládlo 

krajský přebor a postupuje do národní ligy. Takže i v příštím roce budeme mít 

v mužské NL zastoupení. 

 Po sezóně přišel čas na reprezentační zápasy a byla tu kvalifikace o postup 

na ME kadetek, kde dres se lvíčkem na prsou oblékla hráčka ČZ Eva Kalužáková a 

velkou měrou přispěla k postupu našeho družstva na ME. Byla také nominována do 

all-stars výběru turnaje. 

 Další desetiletí strakonického basketbalu se již tradičně neslo v sérii postupů 

i sestupů. Ženy i muži balancují mezi krajským přeborem a II. ligou. Jako první 

postupují ženy dokonce i do národní ligy, bohužel v ní vydržely pouze rok. A další 

sezónu se vrací, prostě jako na houpačce. Muži také postupují do národní ligy a 

jejich cílem je udržení. Jednu sezónu bohužel ale nezvládli a sestupují. Jenže tým 

mužů B vyhrává přebor a postupuje do národní ligy. Takže pořád budeme mít 

zastoupení v národní lize mužů i žen. Naše týmy opouštějí opory týmu, a proto 

v posledních dvou letech nemáme tak dobré výsledky. Musíme doufat, že se vyhrají 

a najdou nové hvězdy pod koši a že o ně jen tak nepřijedeme. Úspěch máme i na 

trenérské úrovni. Výborný strakonický trenér doktor Vondřička trénuje olympijské 

naděje v ČSR a má i další trenérské úspěchy. Většina našich týmů ve svých 

přípravách zažívá úspěchy i na zahraničních turnajích. 
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7.5 Strakonický klub 1980-1990 

 Sezóna 1980-1981 začíná opět v Blatné a následují přípravné zápasy. Do 

sezóny vstupujeme s mnoha cíli. Muži A mají cíl nebýt v lize poslední, pokusit se ji 

udržet, ale hlavně vytvořit sehraný tým pro další léta. Od Béčka mužů je 

vyžadováno na sto procent vyhrát přebor a pojistit tak mužům pro všechny případy 

ligu. Ženy budou hrát ligu s cílem ji udržet i po velkých ztrátách v kádru. 

 Mistrovská sezóna začala a naše týmy se pustily do bojů. Ženy v prvním 

zápase zahrály velmi dobře a vyhrály nad VŠ Plzeň 78:58. Jenže jak zní známé 

pořekadlo, jedno vyhrání z kapsy vyhání- osvědčilo se i u nás. V dalších dvou 

zápasech se ženy nemohly vůbec prosadit. A tak prohrály s Kralupy (56:63), také 

hodně vysoko se Spartou Praha B (26:71). Sparta byla od začátku sezóny favoritem 

soutěže. Do týmu přišla spousta kvalitních hráček, a tak zápas pro naše družstvo 

nebyl jednoduchý. V dalším týdnu přišla konečně zase výhra. A to nad Orbisem 

Praha (70:73) a poté smolná prohra pouze o dva body s ČKD Kompresory (57:55). 

Mužům se dařilo nebo spíše nedařilo skoro jako ženám.  Po prohrách s Klatovy 

(79:94), s Loko Ústí (84:55), s Mostem (90:79), vysoko s Vyšehradem B (86:107) 

přišla konečně výhra nad Žižkovem (100:78). Muži B v krajském přeboru začali 

dobře a dvakrát v řadě vyhráli
72

. 

 Další kolo pokračovali doma muži s Loko Plzeň (65:66). Průběh zápasu by 

velice zajímavý. Když sekundu před koncem proměnil Kozlík trestný hod a domácí 

vedli 65:64, hala doslova vybuchla nadšením. A přece vyhráno nebylo- ještě 

v zoufalém pokusu dopravili míč do koše a rozhodčí, přestože bylo po čase, ho po 

dlouhých diskuzích u stolku časoměřičů nakonec uznali! Sport zase jednou 

zaplakal…
73

. Tento zápas se podepsal na našich mužích. Rozhodčí jim vzali chuť 

do dalších bojů a tak prohráli i další zápas. 

 V posledním kole před poločasem soutěže se našim mužům i ženám moc 

nevedlo. Muži prohráli oba své zápasy a v tabulce jsou na předposledním 15. místě 

pouze s jednou výhrou. Ženy jeden zápas nakonec vyhrály a jsou na 9. místě. 
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 Po začátku druhé poloviny ligy se mužům nedaří. Sbírají jednu prohru za 

druhou a bohužel se nedaří ani mužům B. Prohrávají s Pískem a je ohroženo jejich 

vítězství v kraji. Ženy jsou na tom o něco lépe. Odvážejí si cenné vítězství z Plzně 

(67:71). Pak sice prohrávají dva zápasy v řadě, ale s jejich záchranou by neměl být 

žádný problém. 

 Konec sezóny nám nepřinesl mnoho radosti. Muži po špatné sezóně plné 

proher, končí na 14. místě a znamená to, že po devatenácti letech, kdy nepřetržitě 

hráli v celonárodních soutěžích, budou hrát krajský přebor. Muži B skončili na 3. 

místě, a tak se také znovu představí v krajském přebor. Jedinou radostí jsou nám 

ženy, které se v závěru roku sebraly, vyhrály v řadě několik utkání a v tabulce svítí 

na uspokojivém 6. místě. Ženy hrají a budou hrát ligu už sedmou sezónu- to 

znamená tak dlouho, jak soutěž vůbec existuje. V této krátké historii se ale již 

mohou pochlubit dvěma třetími místy.  

 Družstvo ČZ získalo v kraji oba poháry, ženy porazily Jindřichův Hradec a 

muži Český Krumlov. Obě družstva se tak kvalifikovala do celostátního kola 

poháru. Úspěšné byly žákyně, které přivezly třetí místo z přeboru ČSR, a byla to již 

sedmá medaile v historii. Po sezóně se dorostenecké týmy vydaly na zájezd do 

Moskvy, kde každý sehrál 5 zápasů. 

Hráli a dávali body 

Muži: Jaroš 412, Bruckler 367, Hrabák 315, Janda 254, Mašek 172, Švec 141, 

Slováček 131, Koch 112, Linhart 100, Kozlík 92, Fiala 39, Vanžura 19, Pauch L. 1 

Muži B: Hrabák 211, Pilný 164, Janda 143, Pauch L. ml 129, Kučák 121, Čarek 

91, Pán 88, Pauch Z. 53, Petřík 53, Samec P. 48, Hošek 33, Bogusch 26, Slováček 

23, Míšek 20, Doležal 4, Pauch L. 1 

Ženy: Kalužáková 300, Hromádková 192, Alberová 162, Linhartová 115, 

Kollerová A. 114, Chybová 101, Kollerová D. 89, Tomanová 78, Kovářová 36, 

Hnutová 36, Svobodová 23, Váňová 15, Červinková 9, Opavová 2. 

 Na závěr sezóny naše ženy sehrály unikátní zápas. Poprvé se v našem 

malém městě představily hráčky černého kontinentu. Zápas byl velice atraktivní. 
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Start Afričanek měl připravit naše ženy na Panafrické hry. Zápas nakonec skončil 

naší výhrou (68:60). 

 A je tu srpen a začíná příprava na sezónu 1981-82. Ač na začátku byl 

problém v tom, kdo bude na soustředění trénovat, jelikož M. Vondřička jel s 

reprezentací do Koreje a dozvěděl se dobu odletu dost pozdě, podařilo se vše zařídit 

tak, aby soustředění v pořádku proběhlo. Takže opět Blatná. Po dvou letech pobytu 

strakonických žaček v Toulouse, přijely na oplátku ony za námi a sehrály zde 

turnaj. Strakonické žačky skončily na 3. místě. V rámci přípravy odehráli muži i 

ženy řadu turnajů a jejich tréninkové snažení bylo odměněno řadou vítězství. 

 Jednoznačným úkolem této sezóny je pro muže vyhrát přebor a vybojovat 

tak ligu. Ženy by chtěly opět udržet ligu. Hlavním cílem je ale hrát pěkný 

basketbal, který bude lichotit každému oku a nás bude bavit. 

 Ženy začaly výborně, když převálely doma týmy Meteor Praha (76:50) a 

Brandýs (66:57). Vyhrály i následující zápas, který nezačaly zrovna dobře, ale 

nakonec vybojovaly hubené vítězství v závěru utkání. ČZ- Ekonom Praha (66:65). 

Pomyslné štěstíčko ale našim ženám chybělo při zápasu s Kralupy, kdy prohrály 

67:68 po velmi bojovném výkonu. V zápasech s týmem Karlových Varů se 

nedařilo, děvčatům chyběla rychlost, síla, bojovnost a po zásluze prohrály 93:57. 

Prohrály i následující zápas s Aritmou Praha (70:64). V mužském přeboru se 

mužům dařilo. Muži A nejprve v derby porazili muže B, poté snadno Pelhřimov 

(85:39) i Humpolec (67:53). Béčko také vyhrálo oba své zápasy a tak bylo 

nakročeno k dobrému umístění pro oba týmy. Ženám se nedařilo. Prohrály další dva 

zápasy v řadě. ČZ- Poděbrady(73:84), ČZ- Sparta B (71:93). Muži dál jeli na 

vítězné vlně. 

 V poločase soutěže jsme tedy spokojeni. Ženy začaly výborně, vyhrály 

úvodní čtyři utkání, poté sice prohrály, ale závěr byl zase dobrý a s 5. příčkou jsme 

spokojeni. Postavení Áčka mužů je suverénní, ovšem pokud chtějí další rok uspět 

v národní lize, musí se ještě daleko více zlepšit. 

 Na začátku druhé části přišly dvě nepříjemné prohry žen. S Brandýsem 

(51:46) a s desátým Meteorem Praha (65:48). Byla velmi znát neúčast rozehrávačky 

Kalužákové, která byla tahounem týmu. Družstvu se ani v jednom zápase nedařilo, 
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znát byla hlavně špatná střelba. Ženy jely do Prahy. Vzdorovaly Ekonomu, ale ve 

druhé půli nedaly ani koš, a tak  zatím v novém roce ani jedna radost z výhry. Muži 

si zahráli derby. Dobrým výkonem překvapilo Béčko. Ale stejně nakonec ovládli 

hru muži z Áčka a vyhráli. Ženy dostávají svoji první stovku. Strakonické ženy 

hrají v druhé lize či v národní lize od roku 1961, ale stovku ještě nikdy nedostaly- 

až v zápase s Kralupy (105:46). Ženy byly značně oslabené, a tak si porážku 

zasloužily. Ale další zápasy již byly lepší. Vyhrává se dvakrát na domácí ploše. 

 Basketbalové soutěže dospěly k závěru a my můžeme být nad míru 

spokojeni. Muži vyhráli krajský přebor a po roce postupují do národní ligy. 

Národní liga žen také dospěla do svého závěru. Ženy ČZ se po vítězství posunuly 

na 5. místo a to je umístění skutečně výborné. 

Hráli a dávali body 

Muži: Jaroš 294, Janda 247, Pilný 212, Dvořák 152, Mašek 104, Slováček 82, Fiala 

72, Švec 60, Kozlík 59, Šimon 33, Linhart 25, Hromek 6, Ptáček 2. 

Muži B: Pauch L. ml 250, Kučák 248, Pán 173, Samec P. 116, Koch 112, Čarek 

93, Hošek 54, Kovář 44, Landsinger 33, Míšek 30, Haviár 11, Pauch Z. 6, Vysoký 

4. 

Ženy: Kalužáková 334, Hromádková 180, Vodičková 146, Linhartová 144, 

Kollerová A. 130, Chybová 99, Alberová 92, Kollerová D. 81, Tomanová 56, 

Kovářová 40, Hrabáková 32, Smítková 29, Červinková 13, Hnutová 6. 

 Před sezónou 1982-83 je sehrána řada turnajů a přípravných utkání. Mužům 

se daří. Vyhrávají krajské kolo poháru a postupují do celostátního kola. První 

srpnový víkend byl opět ve znamení blatenských růží. Hned po příjezdu vyrazily 

ženy do Toulouse. Po cestě touto zemí shlédly mnoho historických památek, ale 

také sehrály pět utkání. Na turnaj přijely velmi dobře připravené a tak se vrátily 

z Francie bez prohry. Muži se zúčastnili turnaje na domácí ploše a bez větších 

problémů si také odnesli prvenství. 

 Strašný vstup do ligy předvedli muži, když v prvním zápase prohráli 

s Litoměřicemi (116:33). Posledních 11 minut zápasu prohráli 49:8.  Druhý den 

následovala prohra v Roudnici (97:68) a strakoničtí muži zjistili, že body se 
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nebudou získávat tak snadno, jak si mysleli. Muži prohráli i dalších devět zápasů za 

sebou a jejich umístění v tabulce tedy nemusíme ani zmiňovat. I když některé 

zápasy byly vyrovnané, ve většině muži prohráli až hororovým skóre. Na domácí 

půdě s Loko Plzeň dali pouze 65 bodů a soupeř 130. O udržení v soutěži nemůže 

být zatím ani řeč. I ženy ale vstoupily do své soutěže. Začínají sice dvěma 

prohrami, Kralupy- ČZ (68:67), HF Praha-ČZ (50:47), ale hned další týden už 

skórují a porážejí těsně Orbis Praha (65:63). Po dalších dvou vítězstvích přicházejí i 

prohry. Ale není to pro ženy žádná tragédie. Oba prohrané zápasy byly velmi 

vyrovnané. Další zápasy zase se štěstím vyhrávají, a jelikož se blíží polovina 

soutěže, ženy mohou být zatím spokojeny. 

 V poločase soutěže můžeme být spokojeni, až na družstvo mužů, které je 

výjimkou. Ženy jsou na 6. místě (5-6) a je to dobrý základ pro udržení se v lize. To 

se ale nedá říci o mužích, kteří jsou na posledním 16. místě s pouhopouhou jednou 

výhrou. 

 Přišel nový rok a my jsme doufali ve zlepšení strakonického mužského 

týmu. Muži první zápas doma prohrávají, ale ve druhém už vítězí a porážejí 

Roudnici (74:73) a odpoutávají se ode dna tabulky národní ligy. Ženy první dva 

zápasy s přehledem vyhrávají. O dalším víkendu se vydávají muži i ženy do Prahy. 

Ale pražské celky nenechávají nic náhodě, a tak jedeme domů s prázdnou. Muži 

prohrávají i další zápas s Klatovy (77:97) a opět klesají na poslední místo tabulky. 

Při zápasu s Berounem muži vyhrávají, a to zásluhou Jaroše, který nastřílel za zápas 

50 bodů, což je skoro neuvěřitelné. Ženy jsou jako na houpačce. Jedna výhra se 

střídá s prohrou.  

 Přišel konec sezóny a s ním i poslední zápasy. Ženy si udržely své 6. místo 

z poloviny sezóny a konečná bilance byla nerozhodná (11 - 11). Úspěch 

zaznamenali mladší dorostenci, když se jim podařilo vyhrát krajský přebor. Zato 

velký neúspěch potkal tým mužů A, když ze šestnácti účastníků Národní ligy 

skončili poslední (4- 26).  Muži B nevyhráli přebor, a tak liga nebyla zachráněna. 

Dorostenky ve finálové skupině ČSSR obsadily páté místo. Přitom kdyby se jim 

podařilo vyhrát poslední zápas v Hradci Králové, vítězství by je katapultovalo na 

druhé místo. Největšího úspěchu tak asi dosáhly žákyně, které byly první na 

přeboru ČSR. 
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 V Jeseníku se hrála kvalifikace juniorek o postup na mistrovství Evropy. 

Družstvo ČSSR, jehož trenérem je strakonický MVDr. Vondřička, jasně vyhrálo 

všechny zápasy. Kalužáková byla vybrána do nejlepší pětky turnaje. Odjely na 

mistrovství Evropy do Itálie, a když ve finále porazily SSSR 98:80, přivezly domů 

vytoužené zlato. 

 

Obr. 18 Trenér reprezentace juniorek Miroslav Vondřička 

 

Hráli a dávali body 

Muži: Jaroš 557, Pilný 228, Bruckler 181, Dvořák 149, Pauch L. 117, Fiala 70, 

Hronek M. 50, Kozlík 27, Slováček 23, Hronek Z. 23, Jaroš 20, Mirvald 19, Švec 

14, Ptáček 7. 

Muži B: Kraml 107, Čech 100, Samec P. 85, Hronek M. 67, Pán 66, Linhart 50, 

Kučák 37, Kovář 37, Koch 36, Pauch Z. 23, Čarek 22, Landsinger 8, Míšek 6, 

Haviar a Samec 2. 

Ženy: Kalužáková 348, Hromádková 242, Vodičková 241, Laňková 132, 

Linhartová 101, Alberová 76, Kollerová D. 76, Vondřičková 72, Kollerová A. 43, 

Smítková 41, Kovářová 37, Samcová 27. 

. 
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 Jedna sezóna skončila, skončilo i soustředění a přípravná utkání. A může 

začít sezóna nová 1983-84. Ženské družstvo pro nový rok prodělalo mnoho změn. 

Do Sparty Praha odešla reprezentantka Kalužáková, do Plzně přestoupily A. 

Kollerová a Váňová, Kovářová se vdala do Prahy a Alberová ukončila sportovní 

činnost. Proto bude asi velmi těžké zachránit pro ženy ligu. 

 Hlavním cílem je spolupráce všech a ve všem. Nutně potřebujeme mladé, 

mladší nadšenou generaci fandů basketu a oddílu, kteří chtějí, aby basket byl doma 

nejlepším sportem, nejkvalitnějším jakým byl a také, aby se o něm a o nás vědělo. 

 Ženy startují v národní lize, kde už tradičně patří do lepší poloviny tabulky. 

Ve své skupině mají 11 soupeřů. V premiéře nového roku se ale ženám nedaří a 

prohrávají s PF Plzeň o jediný bod 60:59. Chybělo pouze pět sekund k vítězství.  

Další zápasy sehrály ženy doma a trochu si zvedly náladu, když porazily Meteor 

Praha (83:70) a Ekonom Praha (63:59). Muži opět sestoupili, a tak nastupují 

v krajském přeboru, kde se jim jako vždy daří, a po pěti vyhraných zápasech jsou 

na 1. místě tabulky. Hladce porážejí všechny své soupeře. ČZ- Humpolec (98:69), 

ČZ- Pelhřimov (69:67). 

 Na celostátní svazové konferenci basketbalistů byla rovněž oceněna práce 

strakonického MVDR. Vondřičky, jinak trenéra zlatého družstva juniorek ČSSR 

z letošního ME v Itálii. Byl mu udělen titul zasloužilého trenéra. 

 Příjemné překvapení nám připravily ženy, když doma porazily dlouholetého 

premianta skupiny Spartu B (57:55). Mužům se dále v krajském přeboru daří. 

V jednom kole nastříleli dvakrát přes stovku. Po výborném výkonu, plném 

střeleckých libůstek, porazili Bechyni (121:38), Vimperk (150:65).  Poté Áčko 

mužů prohrálo o 19 bodů s Planou a vzdálil se jim rychlý návrat do Národní ligy. 

 Po novém roce se rozjíždí druhá část ligy a pro naše ženy trochu nešťastně 

prohrou na Orbisu o jeden jediný bod (67:66), při druhém zápasu se ale ženy 

rozstřílely a nadělily ČKD Kompresory porážku 70:46. Vyhrávají i další dva zápasy 

v řadě a stoupají tabulkou vzhůru. I mužům se daří. Vyhrávají několik utkání 

v řadě, ale bohužel Planá také, a tak jsou stále na druhé příčce v tabulce, což by 

neznamenalo postup. Stále se daří ženám. Na domácí půdě poráží Brandýs (88:50) i 
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Kralupy (87:55). Muži prohrávají v rozhodujícím zápase s Planou a je jasné, že 

skončí na druhém nepostupovém místě. 

 

 

Obr. 19 Opora na lavičce je vždycky k dobru 

 

 A jak tedy sezóna skončila? Za všechny týmy musíme říct, že velmi slušně. 

Ženy skončily na 4. místě a je to pro ně báječný výsledek. Muži A bohužel na 2. 

místě, ale i to je pěkné umístění, muži B na 8. místě. Starší dorostenci i dorostenky 

vyhráli své skupiny v lize, mladší dorostenci a dorostenky se stali přeborníky v 

kraji
74

. 

Hráli a dávali body 

Muži A a Muži B: Víme, že hráli, že měli výborné střelce, ale jejich vedení mělo 

vždy problémy s evidencí. 

Ženy: Samcová 313, Šímová 246, Hromádková 173, Laňková 165, Vodičková 158, 

Vondřičková 153, Linhartová 149, Szutáková 80, Keplová 53, Přibáňová 41, 

Kollerová D. 4, Červinková 2. 

                                                 
74

Kronika basketbalu Strakonice 1974-1983 
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 Trenér Vondřička opět jede s juniorkami na mistrovství Evropy, kde budou 

obhajovat zlato z minulého roku. Bohužel se jim obhajoba nepodařila. I tak ale 

neodchází s prázdnou a přivážejí zpět ze Španělska krásné bronzové medaile. 

 Nakonec i přes problémy s úřady bylo soustředění opět v Blatné. Po 

přípravě, turnajích, po křiku trenérů, po radostech a trápeních, po smíchu 

trénujících i po píli a lajdáctví začíná sezóna 1984-85. Do nového basketbalového 

roku vstoupily ženy vítězně, když dvakrát vyhrály s Orbisem. S Orbisem A(66:59), 

s Orbisem B (50:29). Ženy s favoritem z Prahy musely bojovat, dokonce už 

prohrávaly o 12 bodů, ale nakonec svou obranou soupeře zlomily, bojovaly a 

předvedly, co znamená vůle a odhodlání. Muži zahájili přebor v Budějovicích a 

hned první kolo jim přineslo prohru s Béčkem Plané (70:67). Chyběla jim potřebná 

jiskra. Bohužel prohráli i další zápas kola s KIN ČB (70:62). Ženám se naopak 

dařilo, smetly jak Poděbrady (76:51), tak Aritmu Praha (78:43). Jelikož ženy hrály 

opravdu výborně, vyhrály i další zápas v řadě. A po pěti kolech byly na prvním 

místě v tabulce s pěti výhrami. Ženám jde mistrovská sezóna jako po másle. Po 

výjezdu do Plzně si připisují další dvě výhry a stále ještě neznají hořkost porážky.  

Muži do dalších zápasů nastupují s jasným cílem. Vyhrát! A daří se. Vyhrávají oba 

domácí zápasy. ČZ- Pelhřimov (71:31), ČZ- Humpolec (68:62). Pak přichází na 

řadu nezapomenutelný zápas v Písku. V poločase svítilo na tabuli skóre 34:34 a po 

konci základní hrací doby 63:63. Po prvním prodloužení 69:69, po druhém 75:75. 

Rozhodlo až třetí prodloužení, ve kterém byli šťastnější domácí hráči z Písku a 

vyhráli 84:80. 

 Před vánočními turnaji je ukončena první část mistrovské soutěže.  Ženy po 

třech prohraných zápasech v řadě opouštějí historicky první 1. místo v tabulce, jsou 

na 4. místě. U mužů můžeme mít radost. Muži A jsou v přeboru na 4. místě, ale 

jejich Béčko válcuje jednoho soupeře za druhým a zatím je na 1. místě v tabulce. 

 Prvně v historii vyhrálo strakonické družstvo mladších dorostenek vánoční 

turnaj. „Tento turnaj se hraje více než 20 let a ještě nikdy jsme nebyli první – až 

letos.“ Uvedl jeden z trenérů M. Vondřička. Konkurence zde byla velmi silná – 

Sparta, Brno, Hradec Králové a další. 
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 V novém roce začaly první ženy. V Kralupech po těsné výhře 53:54, 

prohrály s Karlovými Vary (82:65). Na Orbisu se dařilo jen z půlky. Orbis B sice 

naše ženy zdolaly 44:86, ale Orbis A jim nedal šanci a oplatil jim porážku z prvního 

kola (74:64). U mužů A i B začala druhá půlka podstatně lépe. Oba týmy vyhrávají 

své úvodní dva zápasy a čekalo je derby. Favorizované Béčko, které jasně vede 

tabulku a má jen krůček k návratu do národní ligy, nakonec vyhrálo 74:72, ale 

nemělo to vůbec lehké. Ženám se vyvedl zápas s ČKD Kompresory. ČZ vedly už 

od začátku utkání, poté ale tým ČKD podcenily a ty srovnaly skóre. Ženy ale 

dokázaly zabrat a vyhrály v prodloužení 67:74. 

 Strakonické mužské Béčko i Áčko vyhrávají i svá poslední utkání krajského 

přeboru a znamená to jediné. Muži B končí na 1. místě a postupují do národní ligy, 

muži A končí na 5. místě. Ženy sice nejsou první, jak tomu bylo začátkem roku, ale 

po řadě výher i proher nakonec obsazují také 5. místo, které pro ně určitě není 

ostudou. Zajímavostí tohoto roku je, že tým mužů z Plané, který minulý rok teprve 

postoupil do národní ligy, končí na 1. místě, což se ještě nikomu nepodařilo. 

Hráli a dávali body 

Muži: Dvořák 192, Pilný 189, Fiala 164, Pán 101, Kučák 95, Samec P. 86, Kovář 

83, Čech 76, Mašek 67, Čarek 24, Kozlík 23, Samec J. 21, Koch 13. 

Muži B: Vysoký 283, Pauch 190, Jaroš 163, Beneš 152, Kraml 139, Vondřička 

116, Bruckler 115, Franc 87, Diviš 82, Kovařík 71, Bogusch 66, Brabec 37, Váně 

22, Kouba 18. 

Ženy: Šímová 326, Samcová 230, Hromádková 183, Vondřičková 165, Laňková 

132, Vodičková 120, Szutáková 101, Linhartová 97, Keplová 86, Alberová 43, 

Zborníková 21. 

Ve stínu větví blatenského parku se snažili učit basketbalu mladší i starší 

hráči, a tak vlastně otevřeli přípravu na novou sezónu 1985-86. Trénovalo se dost, i 

když ne tak jako v minulém roce. Strakoničtí budou muset přidat, protože všude je 

mnoho chyb a nedostatků. Soutěžilo se i v atletice, úklidu, historii a v pravidlech. 

Po dvouleté přestávce se do Národní ligy vrátilo družstvo mužů. Bohužel příprava 

hráčů nebyla taková, jaká byla v plánu. Sehráli pouze jeden turnaj a další tři utkání 
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na domácí palubovce. Z kádru odešel zkušený basketbalista Jaroš, který měl 

zdravotní potíže a talentovaný Brabec, který šel na vojnu.  Posily se žádné 

neobjevily, snad jen MUDr. Fiala, který byl přeřazen z loňského Áčka.  Za družstvo 

tedy bude nastupovat- Brűckler, Fiala, Bečvář, Pauch, Janda, Kraml, Bogusch, 

Vysoký, Ptáček, Kouba, Vondráčka, Beneš, Franc, Váně, Kovařík a Krejčí. 

Družstvo je velmi mladé, s věkovým průměrem 22,1 let. Cílem tohoto týmu 

v nadcházející sezóně je umístit se do 10. místa a setrvat tak v Národní lize.  

 Muži zahájili ligu na Kladně a sehráli zde vyrovnané utkání, prohráli až ve 

druhé půli. Další den prohráli i s Roudnicí. O čtrnáct dní později se hrálo doma a 

muži prohráli oba své zápasy. Vysoko s Mladou Boleslaví (65:108) a s Libercem 

(51:88). Ligové výsledky mužů byly špatné a vědělo se, že body se budou získávat 

velmi těžko. 

 Ženy by měly patřit k lepší polovině v lize, jsou stabilním celkem i přes 

veškeré problémy.  A taky že se ženám dařilo hned na začátku ligy. Vyhrály zápas 

s PF Plzeň (72:50). Bohužel ve dvou dalších zápasech se nedařilo, děvčata byla 

pomalá a chyběla jim dobrá střelba, a tak prohrála s Ekonom Praha (42:45) a se 

Spartou B (61:80). Muži odehráli dobrý první poločas v Dejvicích (38:38), ale pak 

začali kupit chyby a prohráli (66:97). Nepovedl se jim ani zápas s SF Praha (52:76). 

Béčko mužů začalo krajský přebor vítězstvím ve Vimperku (77:58). Všechny body 

přivezly ženy z Brandýsa (75:53) a Kralup (106:47). Áčko mužů stále čekalo na 

svou první výhru, nepovedlo se jim ji získat ani v Plané (110:68). Muži stále čekali 

na své první vítězství. Chybělo jen málo a mohlo se tak stát v zápase doma se 

Sokolovem, nakonec jim chyběl pouze jeden koš. ČZ- Sokolov (90:91). Ženy 

porazily doma v dalším kole Liberec i Poděbrady a v tabulce se pyšnily na 3. místě 

(5-2). Zato muži byli na posledním místě s hrozivým skóre (0-11). Předvánoční 

kolo bylo nadílkou. Ženy si dělají radost a vyhrávají obě utkání, zato muži si 

udržují své místo v tabulce a prohrávají oba dva zápasy. 
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 Po Novém roce první výhra mužů stále nepřicházela, ČZ – Kladno (74:83), 

ČZ – Roudnice (75:98). V Liberci 

bylo k výhře blízko, přesto přišla 

prohra (80:82), v Boleslavi 

(75:108). Pro ženy byla Praha 

neúspěšná, prohrály se Spartou B 

(75:79) a Ekonomem (54:61). 

Dorostenky se probojovaly do 

přeboru ČSR a první dva zápasy se 

jim podařilo vyhrát ČZ – Krnov 

(71:61) a ČZ – Olomouc (52:48). 

 

 

 

 Výborný basketbalista Ladislav Pauch se stal živou legendou strakonického 

basketbalu. Barvy Zbrojovky hájil téměř třicet let a svou dlouhou sportovní kariéru 

ukončil při zápase krajského přeboru mezi Béčkem Zbrojovky a Vimperkem- ve 

svých neuvěřitelných pětapadesáti letech. Vždy byl příkladem pro mládež, na její 

výchově se podílí i v civilním životě jako ředitel gymnázia- jeho žáci si z něho 

mohou vzít vzor. Zápas Béčko vyhrálo a Pauch dosáhl 6 bodů. 

 Ženám se dařilo stále. Vyhrály své zápasy v Liberci i v Poděbradech. Muži 

naopak prohráli i svůj dvacátý zápas. O jejich sestupu s koncem sezony nebyl 

pochyb. I když o jejich lepším umístění nemohla být řeč, čekalo se, jestli muži 

dokáží vyhrát alespoň jeden zápas ligy. A podařilo se, když ve dvacátém čtvrtém 

kole porazili předposlední Most B (84:64). Byla to jejich první a zároveň poslední 

výhra a muži se po roce působení v Národní lize vracejí do krajského přeboru. 

Ženám naopak sezóna vyšla. Končí na 4. místě s bilancí 16-6. A je to pro ně určitě 

úspěch a také motivace do další hry.  Béčko mužů skončilo na druhém místě. 

 

 

Obr. 20 Ladislav Pauch při svém posledním 

zápase 
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Hráli a dávali body 

Muži: Vysoký 400, Bruckler 233, Beneš 197, Janda 172, Bogusch 117, Pauch 98, 

Kraml 84, Ptáček 71, Fiala 56, Vondřička 26, Krejčí 21, Kouba 14, Váně 14, 

Kovařík 11, Franc 2 

Muži B: Jaroš 163, Pilný 123, Dvořák 106, Pán 102, Beneš 78, Čech 67, Kovář 51, 

Kučák 41, Pauch 39, Koch 28, Mašek 22, Kozlík 22, Samec P. 16, Čarek 14. 

Ženy: Šímová 369, Hromádková 170, Vondřičková 168, Vodičková 148, 

Linhartová 139, Samcová 129, Zborníková 115, Přibáňová 74, Alberová 54, 

Laňková 47, Keplová 46, Vaníková 42. 

 Příprava začala v Kaplici, jelikož tento rok Blatná nevyšla, v úvodu 

července desetidenním soustředěním. Soustředění bylo velmi zdařilé. Další 

trénování probíhalo v základní škole Poděbradova. Výstavba strakonické haly TJ 

nepokračuje tak, jak by měla. Brigádníci se v době dovolených nehrnou a 

basketbalistům se také nechce pracovat. Ženy i muži vyrazili za přípravou do 

zahraničí. Ženy hrály turnaj ve Wuppertalu se třemi účastníky evropských pohárů a 

prohrály. Muži měli turnaj v Landshutu a z osmi účastníků skončili na sedmém 

místě. Ženy dobře zahrály na turnaji v polském Bregenzu a obsadily první místo. V 

této sezóně nastupují v lize jen tři celky ČZ a jsou výhradně ženské. Jsou to ženy, 

starší dorostenky a mladší dorostenky. Ostatní týmy hrají krajský přebor. 

 V měsíci říjnu se naplno rozbíhá mistrovská sezóna 1986-87 pod vysokými 

koši. Ženy jsou tento rok, a asi i roky minulé a budoucí, nejkvalitnější tým 

Strakonic. Chtěly by se udržet mezi nejkvalitnějšími celky Národní ligy a umístit se 

lépe než minulý rok, tedy do 4. místa. I když jejich pozice bude těžká. Budou 

nastupovat bez Vodičkové, která si plní své mateřské povinnosti, a Šímové, která 

odešla do pražského Orbisu. Naopak se ale vrací Szutáková a šanci dostanou i 

mladší ženy. Muži by určitě měli vyhrát krajský přebor a tím postoupit zpět do 

Národní ligy. 

 Ženy začínají PF Plzeň a nastoupily na zápas oslabené ještě přes nemocné 

hráčky. Ale jejich bezchybná hra předčila všechna očekávání. Vyhrály 47:76. V 

následujících zápasech ženy porazily PF Ústí (104:54) a Kralupy (78:46) a jejich 
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sezóna se začíná slibně rozjíždět.  Odstartoval i krajský přebor mužů. Muži začali 

s vysokou výhrou nad Kaplicí (57:110) a den poté ještě výhrou nad Větřním 

(106:57). V Praze byly ženy úspěšné na padesát procent, když porazily Ekonom 

Praha (44:48), ale prohrály se Spartou Praha B (94:74). Proti vedoucímu družstvu 

Sparty s řadou exreprezentantek držely ženy krok, bohužel na konci nestačily. Muži 

dál válcují další týmy. Lehce vyhráli na domácí půdě s Pískem 102:46 a den poté 

s Milevskem 132:39, kdy nenechali nic náhodě. Hra mužů byla i nadále vynikají a 

drtí jednoho soupeře za druhým. Po devíti kolech jsou muži bez ztráty kytičky na 

prvním místě v tabulce. Ženy jsou zatím třetí s jednou porážkou. Muži vysokým 

rozdílem přehráli doma Větřní (145:50) a Kaplici (134:43). Bodově se prosadil, 

jako pravidelně v průběhu celé sezóny, Tomáš Vysoký, který zaznamenal v 

zápasech 27 a 32 bodů. Namále měli v Písku, kde v nekompletní sestavě vyhráli 

pouze o jeden bod (67:66). Smůlu měly ženy v Kralupech a připsaly si letošní 

druhou prohru. Další den si spravily ženy chuť a porazily PF Ústí (71:84). 

V mužském krajském přeboru se zrodilo největší vítězství v historii klubu, když si 

po velmi zdařilém střeleckém výkonu v Bechyni zasloužili výhru 168:55. V dalších 

zápasech také vyhráli, sice se štěstím, ale vyhráli. A tak obsadili v závěrečné 

tabulce 1. místo bez jediné porážky a míří do národní ligy. Důležitý zápas odehrály 

ženy v Karlových Varech, který ovšem nezvládly, prohrály (60:85) a přepustily tak 

druhé místo v tabulce svému soupeři. To do konce soutěže chyběly dva zápasy. 

Jeden z nich ještě ženy prohrály a skončily tedy na 3. místě (17-5) za Vary a 

suverénní Spartou B. 

 A tím by měla být završena letošní mistrovská sezóna, ale nebyla. Ženám 

přišel do Strakonic telegram, že budou hrát kvalifikaci o postup do I. ligy. Jak to? 

Z třetího místa? Rozuzlení bylo jednoduché, Sparta B hrát I. ligu nemůže, jelikož ji 

hraje jejich Áčko a druhé Karlovy Vary neměly o nabídku zájem. A tak naše ženy 

čekaly dva zápasy s vítězem druhé skupiny Hradcem Králové. První zápas 

překvapivě vyhrály o tři body, v druhém je ale bohužel čekala drtivá porážka. A 

přestože ženy nepostoupily do I. ligy za svůj výkon v letošní sezóně se určitě 

nemusí stydět.  

 

 



99 

 

Hráli a dávali body 

Muži: Vysoký 917, Hrabák 386, Dvořák 344, Bogusch 330, Hromek 250, Jaroš 

217, Mašek 156, Kraml 152, Krejčí 147, Bruckler, 143, Pilný 142, Pán 128, Kovář 

103, Fiala 87, Čarek 20, Kouba 10, Kozlík 6, Čech 4. 

Ženy: Hromádková 261, Vaníková 246, Samcová 190, Linhartová 149, 

Vondřičková 121, Zborníková 98, Szutaková 88, Keplová 63, Alberová 49, 

Dražanová 9, Říhová 2 

 Blatná strakonické basketbalisty a basketbalistky tento rok zase nepřivítala a 

tak se jelo na soustředění do Horažďovic. Toto soustředění možná nemělo takový 

punc kolektivnosti a nadšení dřívějších soustředění, ale trénovalo se poctivě a 

hodně. Bylo to vysoce kvalitní a náročné a snad i radostné. Přinese to 

strakonickému týmu užitek? Na to nám dá odpověď až nová sezóna. Ženy se složitě 

dávaly dohromady a budou mít plno starostí, aby zaplnily soupisku pro svou ligu. 

Boje budou mít asi hodně těžké. Muži byli v přípravě nejpilnější, hráli nejčastěji a 

dávali se nejdřív dohromady. 

 Se začátkem mistrovské sezóny 1987-88 jsme velmi zvědaví na výkony 

našich týmů. Muži začínají po roční pauze opět v Národní lize. Už první zápasy 

napovídají, že to zde nebudou mít tak jednoduché jako minulý rok v krajském 

přeboru. Prohrávají vysoko v Mostě (117:62) i v Děčíně (114:84). Nepodařilo se 

jim uspět ani v domácích zápasech proti Plzni (70:98) a VTJ Mariánské Lázně 

(95:109). Výhra nepřišla ani na Slávii Praha, kde to bylo velice těsné (75:78) a na 

Vyšehradě (81:93). Prvních šest zápasů v Národní lize tedy bez výhry. Mistrovská 

sezóna začala i ženám. Ty své první zápasy rozehrály neúspěšně doma, když těsně 

podlehly Ekonomu Praha (60:64) a vysoko Spartě B (64:95), kde byl zápas celkem 

jasnou záležitostí sparťanek, které postavily hru na exreprezentance Klimešové. 

V jihočeském derby mužů to vypadalo na první výhru v Národní lize. Basketbalisté 

ČZ vyhráli poločas, potom ještě vedli, ale pětiminutový výpadek změnil bohužel 

skóre a také naděje na první ligovou výhru. VTJ ČB- ČZ (77:70). Ženy po vzoru 

mužů také prohrály další zápas s VŠ Praha B, ale další den smetly Kralupy a 

zapsaly si výhru. První výhry si připsali také muži, když na domácí ploše rozdrtili 

Karlovy Vary (94:74) a Kladno (99:78). 
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Obr. 21 Porada během zápasu je vždycky velmi důležitá 

 

 Ženám se těsně před Vánocemi nečekaně naskytla příležitost odehrát turnaj 

v Berlíně. Ze čtyř odehraných zápasů byly ženy na padesát procent spokojeny. I 

ostatní strakonické týmy se účastnily nejrůznějších vánočních turnajů. 

 Začátek druhé půlky soutěže byl vítězný pro ženy, když s jasnou převahou 

porazily VŠ Plzeň (77:53). Od začátku utkání bylo vše jasné. Dařilo se 

rozehrávačkám a výborně se střelecky prosadila Vodičková- Lebedová. Další den 

porazily i Karlovy Vary (72:63) a stoupaly vzhůru v tabulce. Zato postavení mužů  

v tabulce nebylo tak lichotivé, zatím se nacházeli na 11. sestupové příčce a museli 

zabrat. Nestalo se tak a další dva zápasy doma prohráli. ČZ-Děčín (94:110), ČZ- 

Most (79:96). V Praze se ženám dařilo ale jen napůl. Prohrály se Spartou B (57:84), 

ale konečně po osmnáctileté ligové historii zdolaly Ekonom (61:49). V dalších 

zápasech ženy porazily Kralupy (69:44) a VŠ Prahu B (75:71). V posledních šesti 

zápasech ženy prohrály pouze se silným Orbisem a byly spokojeny. Podařilo se 

konečně zase uspět i mužům, když překvapili Vyšehrad. V následujících zápasech 

si ale už žádnou výhru nepřipsali. 
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 Muži podle očekávaní před sezónou obsadili konečné 13. místo, které 

znamenalo sestup. Ale jejich výkon předčil očekávání, první pětka hrála dobře, a 

tak nesestupují s ostudou. Ženy dopadly podstatně lépe. Skončily na 5. místě, 

Národní ligu vyhrál Orbis Praha, který nebyl tuto sezóny poražen. 

 Po pauze se soustředění strakonických týmů vrací opět do Blatné.  Po více 

než dvaceti letech Strakonice navázaly zase spojení se starými známými a jelo se 

hrát do Steyru. Jely ženy, protože tamní muži se nemohli sejít. Ale hráli také staříci, 

kteří před dvaceti lety byli mladší, a bylo domluveno pokračovat v založené tradici. 

 Muži začali mistrovskou sezónu 1988-89 v krajském přeboru hned první 

stovkou, když přestříleli Vimperk (63:100). Poprvé v této sezóně nastupuje i ženský 

tým B, který hraje v krajském přeboru. A hned na úvod září. Přesvědčivě porazil 

Písek (72:30). Za tento tým nastupují hráčky, které již léta nehrály. Další stovky 

nadělovali muži i v Bechyni (62:115) a v Táboře (83:103). Rozehrála se také 

Národní liga. Ženy vyhrály těsně s oběma týmy. Aritma Praha (58:60), Liberec 

(61:70, muži stříleli jednu stovku za druhou. Poprvé se jim nepodařilo dát stovku až 

v Budějovicích, ale přesto vyhráli (77:84), a jen těsně jim utekla výhra druhý den 

v Písku (62:99). Jejich hra byla naprosto dokonalá. Výborná střelba a i bezpečná 

obrana, to vše strakonické družstvo mělo. Ženy doma prohrály oba své zápasy, jak 

s Meteorem (70:79), tak i se Spartou B (52:63). Smůlu si ženy snad vybraly 

v Praze, když prohrály zápas o jeden jediný bod (56:55). Zlepšily si ale náladu 

v Plzni, kde po prodloužení vyhrály nad Plzní (77:69 PP). Střelecky pěknou 

podívanou viděli diváci v Jindřichově Hradci, nakonec byli hráči ČZ úspěšnější 

(114:108 PP). Po první části soutěže tedy byli muži na celkově prvním místě 

s deseti výhrami a žádnou porážkou, za nimi byl Jitex Písek s jednou prohrou. Před 

Vánocemi se dařilo i ženám, když vyhrály oba své domácí zápasy a porazily 

Kralupy (80:29 i Litoměřice (80:46). 

 I po Novém roce se dařilo mužům. Porazili Větřní (65:104) a Kaplici 

(108:112). Další týden přišla první porážka, když strakoničtí hráči byli zdoláni 

rezervou ligových Českých Budějovic (66:78). Áčko žen porazilo doma Liberec 

(62:59) a Aritmu Praha (63:54). V Praze byly dvakrát neúspěšné, prohrály s 

Meteorem (63:81) a se Spartou B vysoko (93:38). 
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 Muži zakončili dvakrát vítězně, po dlouhodobé části skončili první (19-1) s 

průměrem přes 100 vstřelených bodů na zápas. Nedařilo se doma ženám, když 

prohrály s VŠ Plzeň (52:53). Po posledních odehraných zápasech ženy nakonec 

udržely 4. místo, což je velmi dobré, jelikož se to od nich vůbec nečekalo.  Dařilo 

se ženám B, když po dvou turnajích byla skupina nerozhodná, podařilo se jim na 

domácí půdě vyhrát oba zápasy a staly se přebornicemi kraje. Smolnou prohru 

zažili muži, když ve finálové skupině prohráli s Pískem (68:71) a kdyby chtěli 

postoupit zpět do Národní ligy, museli by v dalším zápase porazit Planou o více jak 

24 bodů. Bohužel se tak nestalo, a tak muži skončili na 2. místě. 

Hráli a dávali body 

Muži: Vysoký 505, Beneš 449, Jaroš 337, Hrabák 281, Kovařík 210, Dvořák 206, 

Brabec 204, Kraml 141, Hanuš 61, Janda 60, Mašek 55, Kovář 23, Pán 13, Vaněk 

2. 

Ženy: Zborníková 288, Přibáňová 263, Hradská 210, Keplová 197, Dražanová 137, 

Vaníková 100, Hejpetrová 57, Vyhlídalová 56, Szutaková 42, Ždychová 37, 

Vysoká 19, Kyznarová 18, Přibáňová 13. 

Ženy B: Alberová 131, Jeništová 128, Hrabáková 128, Brucklerová 66, Šimonová 

66, Petříková 60, Jandová 56, Váňová 45, Červenková 34, Uldrichová 28, Štětinová 

21, Čechová 18, Kubičková 8, Nováčková 2. 

 Tradičním místem letního tréninkového tábora basketbalu ČZ byla i letos 

Blatná. V přípravném období sehrály všechny týmy ČZ dostatek turnajů a zápasů, 

některé turnaje se podařilo i vyhrát. 

 Začátkem podzimu si naši basketbalisté konečně mohli zahrát v nové 

sportovní hale v Máchově ulici. Byla pokřtěna řadou turnajů různých věkových 

kategorií, i když byla trochu nedodělaná, byla to konečně první, ano první 

„čézeťácká“ hala, která měla sloužit výhradně basketbalu. 

 Motto pro sezónu 1989-90 bylo následné: „Jestliže nechceš v tréninku a 

v přípravě vydat všechny síly a nechceš v každém utkání zvítězit, pak raději nehraj 

v našich barvách.“ 
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 Začalo se výborně! Muži, kteří nastupují opět v krajském přeboru, porazili 

Vimperk (64:104) a na svůj účet si připsali první stovku. A i v dalších zápasech 

vyhráli a vypadalo to, že opět budou útočit na postup do Národní ligy. Béčko žen 

rozehrálo soutěž také výborně, když porazily Kaplici (54:83) a J. Hradec (45:49). 

Béčko žen nejspíš bude útočit zase na čelo krajského přeboru. Ženy v Národní lize 

začaly výhrou s Plzní a přehrály Ekonom Praha(59:49). A Strakoničtí trenéři mohli 

být na všech frontách spokojeni. 

 Národní liga žen pokračovala v nové sportovní hale ve Strakonicích a 

ženám domácí prostředí prospívalo, a tak porazily tým VŠ Praha B (65:39). Muži 

opět nadíleli a vypadá to, že tento rok budou sázet jednu stovku za druhou. Porazili 

Písek (65:114), Větřní (134:56) i Kaplici (103:76). Ženy vyhrály v Liberci a muži 

v Budějovicích. V následujícím kole přišla ale pro oba týmy první porážka. Ženy 

podlehly Aritmě Praha (45:40) a muži J. Hradci (90:64). Záloha žen neustále 

vyhrává a vládne krajskému přeboru. O prvním prosincovém víkendu svedly ženy 

Áčka souboj s Karlovými Vary. Střetnutí bylo velmi vyrovnané a naše hráčky 

nakonec odešly poraženy (70:71). Zato muži si poradili s dosud neporaženým 

Humpolcem (88:81). Ženy si připsaly další porážky s jasným favoritem soutěže a 

účastníkem 1. ligy z loňského roku Orbisem Praha (71:90). Držely se na děleném 

třetím místě. 

 Po Vánocích si připsaly ženy dvě zbytečné porážky a klesly na šesté místo 

v tabulce. Ale může je těšit, že se stále drží v horní polovině tabulky. Něžné pohlaví 

je pro Strakonice stále chloubou. Muži porazili Písek (105:38) a Vimperk (89:76). 

Pelhřimov porazil Vimperk a pomohl tak našim dostat se do osamoceného vedení v 

tabulce krajského přeboru. První pocit porážky okusily ženy z týmu B, když 

prohrály v Jindřichově Hradci (81:70). O týden později prohrály i s Pelhřimovem a 

jejich 1. místo v tabulce začalo být ohroženo. Ženské Áčko vyhrálo doma 

s Ekonomem (49:61), bohužel druhý den se vůbec nic nedařilo a tak prohrály s VŠ 

Praha B (54:38). Muži sice na závěr základní části prohráli v Humpolci (90:95), ale 

udrželi postup do finálových turnajů z prvního místa. Ženy vyhrály zápas 

v Berouně, ale na hvězdný Orbis opět nestačily. 

 Finálové turnaje se mužům vydařily a postupují z prvního místo (5-1) do 

nově vytvořené 2. Národní ligy společně s Humpolcem.  



104 

 

 Béčko žen vyhrálo po vzoru mužů také své poslední zápasy a staly se opět 

přebornicemi kraje. Áčko nakonec končí na krásném pátém místě. 

Hráli a dávali body 

Muži: Beneš 535, Jaroš 421, Brabec 410, Hrabák 318, Vysoký 297, Dvořák 255, 

Hromek 79,Mašek 63, Hanuš 55, Kraml 47, Pán 38, 

Ženy: Klečková 351, Zborníková 262, Kabátová 155, Hradská 154, Dvořáková 

118, Reinischová 93, Vaníková 81, Bažantová 59, Vandová 36, Šímová 34, 

SZutáková 30, Vysoká 25, Přibáňová 24, Hejpetrová 8, Pražanová 2. 

Ženy B: Váchová 129, Jungrová 118, Johnová 117, Čechová 117, Jeništová 109, 

Alberová 74, Brucklerová 74, Hrabáková 73, Červenková 54, Čechová M. 20, 

Cibulková 18, Petříková 4, Kubičková 4, Uldrichová 2. 

 Toto desetiletí se neslo v úspěchu ženského Áčka. Ženský basketbal ve 

Strakonicích patří ke chloubě oddílu TJ ČZ i celého kraje. Je už dlouho nejlepší a 

nepřetržitá účast Áčka v národní lize po dobu dvaceti sezón je úctyhodná. Z mužů 

už tak trenéři nadšení býti nemohou. Stále sestupují a postupují a v posledních 

letech se jim postup vždycky nějak vzdálil a až poslední rok dokázali postoupit do 

nové 2. Národní ligy. Díky úspěchu ženského basketbalu byl vytvořen i nový tým 

ženy B. Tento tým již dvě soutěže ukazuje svoje kvality a vyhrává s přehledem 

krajský přebor. Důležitou událostí bylo jistě i otevření nové sportovní haly, která by 

měla sloužit výhradně pro basketbalová utkání a tréninky. 
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7.6 Strakonický klub 1990-2000 

 Letní soustředění se poprvé odehrálo ve Volyni. Po minulém roce i nyní 

ženy odjely na turnaj do rakouského Steyru. Ženy hrály překvapivě slušně a 

skončily na třetím místě. Před sezónou je oslaben tým žen, když Klečková odchází 

do Sparty Praha. 

 V sezóně 1990-91 za nás nastupuje 12 týmů. Víc týmů to by snad už ani 

nešlo. Cílem bude určitě udržet ligu a hlavně kvalitně hrát. Po dvou letech hrají 

strakoničtí muži nad rámec kraje a začínají velmi dobře. Porazili doma Klatovy 

(77:74). I další zápas muži vyhráli a Strakonice mohou být jen spokojené jejich 

nástupem do ligy. Poté muži prohráli se Sokolovem (64:89), ale tým Karlových 

Varů na ně v žádném případě neměl, když je přestřílel (111:46). Ženy vstoupily do 

sezóny výhrou. Nad Berounem ale musely moc bojovat, protože Beroun je posílen 

hráčkami z Orbisu a naopak náš tým je velmi oslaben. Ženy to budou mít tento rok 

složité. Další zápas ženy prohrály s VŠ Praha B (69:87) a také tradičně s Orbisem, i 

když zápas to byl velmi vyrovnaný. Muži překvapili všechny, snad i sami sebe. Po 

sedmi utkáních měli na svém kontě jednu jedinou porážku a šest výher. Mužům se 

podařil vítězný víkend na hřištích soupeřů. Vyhráli s Elánem Praha (96:93) a 

Budějovicemi (102:80). Vítězná byla i domácí palubovka v následujících dvou 

zápasech proti Chomutovu (104:96) a Mostu B (89:72). Ženy vyrazily dobít Prahu. 

Porazily jak tým Artima Praha (59:76), tak i Ekonom Praha (37:71). Doma přehrály 

Kralupy (61:35) a Liberec (83:53). Ženy ale prohrávaly s dosud neporaženým 

Meteorem (31:55), ale pak zvedly hlavy, když porazily Spartu B a před Vánocemi 

svítí jejich jméno na průběžném třetím místě v tabulce. Muži prohrávají velmi 

smolně v Berouně (84:86) a vítězí na Kladně (104:91). V půlce soutěže jsou na 

čtvrtém místě a překvapivě to vypadá, že nová soutěž jim naplno vyhovuje. 

 Po Novém roce se začíná opět rozjíždět mistrovská sezóna na plné obrátky. 

Začínají muži, kteří oslavili Nový rok výhrou nad VTJ Mariánské Lázně (112:88) a 

VŠ Plzeň (70:57). Střelecky se prosadil basketbalista Vysoký, který v obou 

zápasech dohromady nastřílel 60 bodů. V dalším zápase muži vyjeli na domácí 

půdu prvního týmu tabulky, kde jasně prohráli (53:100). Jistě tomu napomohla i 

zranění dvou strakonických hráčů. Ženy vyhrály doma nad týmem z Králova Dvora 

(61:54) a vypadalo to, že se udrží v popředí tabulky. Ženy doma porazily Ekonom 
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Praha (74:49) a Aritmu Praha (72:38), muži sbírali jednu výhru za druhou a tak 

porazili jak ČB (94:68), tak Elán Praha (95:71). Při výjezdu na sever Čech se jim 

ale nedařilo a přivezli si dvě porážky. Ale i tak na konci sezóny mohli být muži 

spokojení, jelikož skončili ve 2. Národní lize na výborném 3. místě. Ženy B se již 

tradičně probojovaly do finále krajského přeboru, kde ale hned první zápas 

prohrály. 

 Výbornou sezónu zažilo Áčko žen. V posledním dvoukole si dokonce 

vyšláplo na vedoucí celek soutěže Meteor Praha (82:76) a druhý den porazily 

Spartu Praha B (77:59). V celém ročníku prohrály jen tři zápasy a to jim zajistilo   

3. místo v Národní lize (19-3) a postup do nově vytvořené redukované 1. Národní 

ligy (celorepubliková soutěž). První byl Meteor (20-2) a druhý VŠ Praha B (19-3). 

 Na schůzi 9. dubna 1991 rozhodla členská schůze oddílu basketbalu TJ ČZ 

o vystoupení oddílu z TJ ČZ a osamostatnění. Od této chvíle bude družstvo vedeno 

jako basketbalový klub Strakonice (BK Strakonice). 

 

Obr. 22 Kdyby všichni bojovaly jako tyto ženy 
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Hráli a dávali body 

Muži: Beneš 451, Vysoký 406, Krejčí 316, Brabec 245, Hrabák 127, Jaroš 103, 

Hronek 33, Laňka 13, Pán 8, Vaněk 8, Strejc 8, Hůda 5, Liška 2. 

Ženy: Šímová 244, Štveráková 243, Zborníková 224, Hradská 142, Bernasová 137, 

Bažantová 63, Parkosová 62, Divišová 61, Zronková 51, Reinischová 45, Keplová 

43, Hejpetrová 24, Kabátová 22, Dvořanová 18. 

Ženy B: Johnová 112, Hrabáková 109, Jungrová 72, Čechová 65, Váchová 60, 

Alberová 58, Jakubcová 52, Jeništová 38, Červenková 29, Požárková 24, Čechová 

13, Uldrichová 9, Kubičková 8, Cibulková 5. 

 Ve dnech 29. června až 5. července se uskutečnil ve Strakonicích 

basketbalový kemp. Je to druhé město po Poděbradech, které kemp uspořádalo. Do 

Strakonic se sjelo 21 děvčat z celé republiky a trénovalo se pod záštitou trenéra 

MVDr. Vondřičky. 

 Strakonické basketbalové mládí se připravuje společně se staršími hráči opět 

ve Volyni. Kromě náročné třífázové basketbalové přípravy hráli především 

kopanou, softbal a využívali k regeneraci místní koupaliště. V průběhu soustředění  

sehráli utkání s účastníky basketbalového kempu ve Strakonicích. Soustředění 

vyvrcholilo tradičními turnaji a soutěžemi. 

 Po loňské historicky nejlepší ženské sezóně, nastoupí tento rok ženy           

v  1. Národní lize, kde se nejprve odehraje základní část a poté se týmy rozdělí na 

skupiny. První skupina bude hrát o 1. -6. místo a má opět zaručené působení        

v 1. Národní lize. Skupina druhá bude bojovat o 7. - 10. místo, přičemž tři celky 

sestupují. Cílem strakonických žen bude jistě skončit v první skupině a tím mít 

jistou účast i pro příští rok. Trenérem družstva je MVDr. Miroslav Vondřička. Muži 

jako minulý rok nastupují na 2. lize a chtěli by zopakovat minulý úspěch. 

 Basketbalový klub ve Strakonicích zavádí pro novou sezónu 1991-92 

sponzorování jednotlivých utkání soukromými firmami našeho regionu. Jde o 

zlepšení podmínek a zpestření programu v hale. Firmy se podílejí částečně i na 

krytí nákladů na rozhodčí a během přestávek probíhá hlasování, kdy jeden divák 

může vyhrát bezplatný nákup zboží v prodejně sponzorů. 
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 První rozehrávají své zápasy ženy, které doma porazily Dvůr Králové a 

úplně stejným skóre i USK Praha (70:59). Smolná prohra pouze o jeden bod přišla 

na Orbisu (47:48). V dalším kole se ženy vydaly na druhý konec České republiky, 

ale mohly být spokojeny jen z půlky. Prohrály v Brně s Univerzitou (73:78), ale 

v Olomouci si napravily reputaci, když vyhrály (65:57). Doma dokázaly porazit 

Spartu B (62:44) a ČKD Kompresory (70:51). Muži prohráli svůj první zápas 

s Klatovy (73:85) a i v dalším zápase se k nim otočilo štěstí zády, když prohráli 

těsně s Teslou Žižkov B (72:76), i když v poločase vedli už o 18 bodů. Druhý den 

dokázali konečně smůlu prolomit a vyhráli doma s Elánem Praha, když po dlouhé 

době nastříleli krásných 101 bodů. Pak se ale mužům nedařilo. Prohráli ve Varech 

(52:71) a Sokolově (70:73), na Vyšehradě (66:111) a Roudnici (70:105). Ženy si 

při výjezdu za týmem z Havířova odvezly těsné vítězství (54:57), které zopakovaly 

i při zápase v Ostravě (62:69). A v tabulce se v polovině soutěže pyšnily na druhém 

místě hned za Sokolovem. Při zápase s Orlanou Žamberk byl favoritem soupeř. 

Ženy Žamberku měly výraznou výškovou převahu, kterou dokázaly zúročit (67:49). 

Druhý den se hrál zápas s USK Praha, která vedla už o 12 bodů. Jenže strakonické 

basketbalistky dokázaly zabrat a nakonec vyhrály rozdílem jednoho bodu (69:70). 

Štěstí, které měly v domácím zápase s Olomoucí (64:62), se od nich odklonilo proti 

Univerzitě Brno (54:55). Ženy ale vyhrály i v dalších zápasech. Na Spartě (78:53) a 

i na Kompresorech (78:64). Po výhrách s Ostravou (78:52) a Havířovem (71:50) se 

dostaly ženy zpět na druhé místo po základní části (14-4) a zajistily si tak účast ve 

skupině o první místo a jistotu účasti pro příští sezónu v 1. Národní lize. Muži 

vyhráli oba zápasy na půdě soupeřů a doma se představili ve velkém stylu, když 

zdolali Most B (104:64), ale na Chomutov bohužel nestačili. Mužům nevyšly podle 

jejich představ zápasy v Praze, kde prohráli a tak skončili v závěrečné tabulce na 7. 

místě. Ženy se pilně připravovaly na třetí vzájemný zápas s Univerzitou Brno, na 

kterou ještě nedokázaly najít klíč. A nepodařilo se tak ani tentokrát. 

 Před koncem ligy jely ženy do Havířova a do Brna. Oba zápasy se jim 

podařilo vyhrát. Nakonec opět nedokázaly porazit Univerzitu Brno a 

zkomplikovaly si tak možnost udržet se na druhé příčce v tabulce a tím postoupit do 

1.ligy. Jelikož v průběhu sezóny se rozhodlo, že i druhé místo bude zaručovat 

kvalifikaci do 1. ligy, ve které bude příští rok nastupovat 14 celků. Na prvním místě 
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v tabulce je jasně Žamberk, který ale strakonické ženy porážejí v předposledním 

zápase sezóny, což jim hraje do noty. Nikdo jiný nedokázal Žamberk tuhle sezónu 

porazit. O druhé místo bojují ženy BK s Brnem, které je čtyřikrát porazilo, a tak při 

stejném bodovém součtu rozhodnou vzájemné zápasy, které nahrávají Brnu. Před 

posledním zápasem byly body vyrovnány a strakonické basketbalistky jely do 

Prahy a porazily Kompresory. BK Strakonice teď už jen mohly čekat na výsledky 

Brna. Brnu se ale nedařilo a udrželo tím strakonické basketbalistky na druhém 

místě v tabulce. 

 Strakonické ženy tedy čekala kvalifikace o ligu (již podruhé) s druhým 

týmem 1. Národní ligy na Slovensku (TJ Start Poprad), předposledním týmem       

1. ligy (Loko Energia Bratislava) a posledním (MS Brno). Herní systém byl takový, 

že musí být odehrány zápasy každý s každým a do ligy postupují první dva celky 

v tabulce. Hned v prvním zápase ale ženy podlehly Bratislavě. Děvčata byla skleslá 

a tak se je trenér Janda snažil vyburcovat. A povedlo se. Další zápas ženy vyhrály a 

chystaly se na poslední zápas, který měl rozhodnout o jejich postupu. Zápas 

s Popradem byl celou dobu velmi vyrovnaný, ale nakonec basketbalistky Strakonic 

dokázaly vybojovat vítězný bod. Znamenalo to pro ně postup do nejvyšší soutěže. 

 Sezóna 1992-93 byla historicky první, kdy se naše basketbalistky budou 

představovat v I. lize. Proto se tyto prázdniny pilně připravovaly. Nejprve byly na 

soustředění a poté sehrály řadu přípravných utkání se zahraničními soupeři, nejvíce 

s týmy z bundesligy. Došlo i ke změně v hráčském kádru, na mateřskou odešla 

Petra Bažantová –Vondřičková, naopak se vrátila Jitka Tomandlová – Šímová. Z 

Meteoru přišla Pavla Přibáňová a z Pelhřimova opory Jana Matějková a Jolana 

Kamešová. Muži po výborných výkonech z loňské sezóny hrají opět 2. národní 

ligu. 
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Obr. 23 Sparta Praha- BK Strakonice 

 

 První zápas v I. lize sehrály ženy v Bratislavě s Loko Energie. 

Basketbalistky Strakonic vzaly úvod soutěže vážně a dokázaly si hned na začátku 

připsat vítězství (60:67). Hned druhý den nastoupily proti Slovanu Bratislava a 

favorita soutěže už porazit nedokázaly (90:62).V dalším kole Strakonice hostil 

poslední mistr soutěže Rožumberok, a i když to do druhé poloviny hry vypadalo na 

vyrovnané utkání, strakonickému týmu došla síla a nakonec prohrál s jasnou 

převahou soupeře (46:94). V neděli k vítězství moc nechybělo, ale i přesto podlehl 

Bánské Bystrici (78:84). V následujícím dvoukole cestují hráčky přes celé 

Československo do Košic, kde je čekají celky VSS a Lokomotiva. Oba zápasy 

prohrávají, s VSS (61:77) a s Lokomotivou (71:75). Na domácí palubovce hostí 

dále Hradec Králové, se kterým získávají svou druhou výhru (64:59) a poté 

prohrávají s druhým celkem tabulky Cassovia Košice (44:79).  

 Začala také II. národní liga mužů. Muži v prvním domácím zápase na 

soupeře vlítli jako neřízená střela a vypadalo to, že by to mohl být jasný zápas. 
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Soupeři ale srovnali a v závěrečném prodloužení už strakoničtí nestačili a prohráli 

poměrem 1:12. BK Strakonice- TJ Klatovy (82:93). 

 Ženám se při dalších zápasech venku nedařilo. Prohrály jak s celkem 

Spartak Myjava (48:69), tak i s KP Morcan Brno (70:68). Po deseti zápasech jsou 

ženy na dvanáctém místě (2-8). Zlepšují se až v následujícím zápase se Spartou 

(69:58), které patří v tabulce místo ještě pod nimi. Při dalším kole se ženy utkaly 

s týmem, který byl v tabulce jen o místo nad nimi a dokázaly si připsat další body. 

Poté ale přišla další porážka od suverénního týmu USK Praha (54:92), na kteý byly 

naše ženy od začátku slabé. Muži pokračují dalšími dvěma zápasy doma a z obou 

odchází z hrací plochy jako vítězové. Snadno si poradili s Humpolcem (85:75) i 

s Jindřichovým Hradcem (85:64). Dvě domácí výhry si připisují ženy, ve 

Strakonicích se neprosadil Slovan Bratislava (77:68) a ani Spořitelna Bratislava, 

kde rozhodla v závěru zápasu trojka Matějkové (56:55). Muži byli v dalším kole 

úspěšní jen z části. Dokázali sice porazit Vary (80:56), ale nestačili na Sokolov 

(68:73). Ženy čekal druhý zápas s velmi silným soupeřem. Strakonická děvčata sice 

odvedla soustředěný a zodpovědný výkon, ale na pohyblivé soupeřky 

z Rožumberoku prostě neměla (87:43). 

 Ženská reprezentace se chystá na desetidenní zájezd do Ameriky. Trenérem 

výběru je strakonický MVDr. Miroslav Vondřička. Do nominace se nakonec vešly i 

tři strakonické hráčky. Přibáňová, Bernasová, Matějková. V Americe sehraje 

družstvo osm utkání. 

 V následujícím zápase dokázaly ženy vyhrát nad Loko Košice (83:78) a 

posunuly s tak na 9. místo v tabulce. Ale bohužel další tři zápasy v řadě prohrály. 

V zápase proti celku KS Brno, které bylo vyrovnané, rozhodlo nakonec až druhé 

prodloužení, ve kterém se mohly radovat strakonické hráčky (79:72 2PP). Muži 

v následujícím kole těsně prohráli s Chomutovem (71:72), ale pak vyhráli proti 

Královu Dvoru (87:67). Ženy čekal výjezd do Prahy. Předpokládalo se, že 

nevyhrají ani jeden zápas, jelikož celky Prahy jsou velmi silné. A také se tak stalo. 

Prohrály jak s USK Praha (35:81), tak i s Tranerem (55:68)
75

. 

                                                 
75

 Kronika basketbalu Strakonice 1984-1992 
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 1. 1. 1993 dochází k rozdělení Československé federativní republiky na dva 

samostatné státy. Českou a Slovenskou republiku a každá republika bude mít svou 

soutěž. Proto se všechny zápasy této sezóny odehrály do konce kalendářního roku 

1992 a strakonické ženy skončily ve své první prvoligové a zároveň poslední 

federativní soutěži na 10. místě.  

 

Obr. 24 První ženská česká reprezentace. Trenér Miroslav Vondrřiška. V týmu 4 hráčky Strakonic( 

Bernasová, Matějková, Přibáňová) 

 

 23. a 24. ledna 1993 odstartuje česká liga, kterou ukončí posledního března 

finálové zápasy play – off. Hrát se bude o mistra a účastníka evropských pohárů. 

První česká liga má ve své počáteční zkrácené části šest účastníků, kteří se od příští 

již nezkrácené sezóny rozrostou na 10 týmů. Oficiální název klubu je po získání 

některých sponzorů BK MBI Strakonice.  

 První zápasy v nové české lize ženám moc nevyšly, když prohrály první tři 

zápasy. Vyhrát se podařilo až v dalším zápasech, když děvčata porazila                  

Č. Budějovice (113:24), mužům se dařilo a porazili těžkého soupeře z Klatov 

(69:82). Mistrovská soutěž žen se v šesti týmech rychle točí a tak už se dostáváme 

do poloviny soutěže. Ženy se utkaly se Spartou. Tento zápas byl velmi důležitý pro 

účast v play-off. Ženy svojí bojovností zápas ovládly a nakonec dokázaly zvítězit. 

V dalším kole nás čekala hned odveta na Spartě a i přesto, že ženy vyhrály o jeden 
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bod (57:56), do elitní čtyřky se jim dostat nepodařilo. Skončily na posledním 

šestém místě. 

 V závěru soutěže se naopak dařilo mužům a po vyhraných zápasech 

v Karlíně (103:79) a na Dukle Dejvice (110:69) skončili také na šestém místě jako 

ženy. 

 V létě začíná příprava všech týmů na novou sezónu 1993-94. Sezóna se 

nezadržitelně blíží a tak týmy pilně trénují. Vždyť tento rok sehrají týmy první 

sezónu v samostatné České republice. Blíží se i basketbalová liga žen. Ženy 

zkoušejí nové hráčky. Do přípravy se například zapojila i Američanka Jennifer 

Kelleyová. Bude potřeba hodně bojovat, vždyť ženy už podruhé v řade budou hrát 

prvoligovou soutěž. Trénují i muži, pod vedením nového trenéra Františka Kramla, 

odehráli řadu přípravných utkání. 

 18. září 1993 byla jako první zahájena basketbalová liga žen. Ženy začaly 

sezónu dvěma zápasy na domácí palubovce a start se jim vydařil na výbornou.  BK 

MBI-Havířov (80:69), BK MBI- Olomouc (79:64). K dalším střetnutím vyrazily 

ženy do Brna. První zápas s BK Žabovřesky prohrály (99:85), z druhého s MU 

Brno naopak odešly vítězným krokem. V domácím zápase se Spartou měly ženy 

trošku smůlu a prohrály (80:83), druhý den si připsaly vítězství nad Hradcem 

Králové (66:61). Výhru ze soupeřovy palubovky přivezly ženy, i když to bylo 

velice těsné, porazily Aritmu Praha (63:62). Domácí prohry s KP Brno (59:92) a 

prvním USK (67:84) přisoudily ženám průběžné šesté místo (4-5). 

 Své první domácí zápasy v mistrovské sezóně sehráli i muži, kteří porazili 

Pelhřimov (98:84) i Karlín (78:77) a mohli být pro začátek sezóny spokojeni. 

Střelecky se prosadil Vysoký, dal 36 a 28 bodů. Další dva zápasy mužům ovšem 

nevyšly a muži tak dovolili průměrným západočeským soupeřům odvést si dvě 

vítězství a zlepšit si postavení v tabulce. BK- Přeštice (70:81), BK- Klatovy 

(77:99). Poslední kolo před Vánocemi si to ženy rozdaly s Hradem a podařilo se 

jim vyhrát (73:71). Další jejich výkon jako by uvadl a na Spartu nestačily.( 63:67) 

V polovině soutěží jsou prvoligové ženy na krásném 5. místě, muži na 7. místě.  

 Ženy se posouvají v tabulce o jedno místo hned v úvodních zápasech 

druhého poločasu soutěže. Porážejí Havířov (74:59) a Olomouc (70:61). Mužům se 



114 

 

nedaří. Je na nich hodně znát oslabení týmu o Beneše a Brabce. Přesto v prvním 

domácím zápase vyhráli nad Hradcem (74:70). 

 V basketbalové lize žen byly Strakonice hosty Žabovřesk a Nepy Brno. 

S SK Žabovřesky sehrály bojovné utkání, ale domácí hráčky měly lepší 

doskakování pod oběma koši, mají zkušené družstvo a doma prohrávají málokdy. 

Vyhrály zaslouženě, ale Strakonice se za svůj výkon stydět nemusí. Třinácté 

vítězství v lize zaznamenaly nad Nepou a vidina postupu do play-off se výrazně 

přiblížila. S věčným rivalem Copií Praha to byl opět nepříjemný zápas. Nakonec 

BK vyhrály o čtyři body (70:66). Muži znovu neporazili Karlovy Vary, ale dokázali 

porazit Králův Dvůr. V krajském přeboru válčily také rezervy mužů i žen. V zápase 

B týmu mužů se proti Kaplici (94:69) střelecky prosadil Valenta, který zaznamenal 

46 bodů. Očekávané prohry na hřištích prvního a druhého týmu tabulky přišly v 

lize žen. Strakonická děvčata podlehla USK (44:73) a Morcanu Brno (52:71). Muži 

pokračovali na domácí palubovce a lehce vyhráli nad Chebem (94:69). Další den se 

jim ale proti VŠ Plzeň nedařilo a prohráli. Při dalších venkovních zápasech ženy 

přivezly jednu výhru a jednu prohru. Prohrály opět s Havířovem, který ale neměl 

tak silný tým. Muži po prodloužení vybojovali výhru v Pelhřimově (86:80 PP), s 

Karlínem jasná prohra (69:97). Ženy při posledních zápasech základní části 

prohrály s Copií Praha (46:64), s USK (48:66) i s Morcan Brno (56:64). Muži 

v posledních čtyřech zápasech sezóny vyhráli. 

 I když se mužům během sezóny tolik nedařilo, na konci se dokázali 

vzchopit. Možná k tomu pomohli i příchody zraněných hráčů zpátky do sestavy. A 

v konečné tabulce obsadili 6. místo, což znamenalo udržení ligy i pro další sezónu. 

 Ženy se po výborných výkonech v základní části dostaly do play-off 

soutěže. Svůj čtvrtfinálový souboj začaly s Drakr Brno. Domácí zápas vyhrály a 

v Brně jim tedy stačilo pouze jednou vyhrát. Hrálo se na dvě vítězná utkání. 

Bohužel Brno doma nezaváhalo, a tak se naše ženy mezi nejlepší čtyři týmy 

nedostaly. V boji o páté místo dokázaly vyhrát nad Copií Praha v rozhodujícím 

pátém zápase a tak obsadily konečné 5. místo. I toto umístění bylo ale pro 

strakonické ženy úspěchem. Ženy B končí na 1. místě v krajském přeboru a 

zajišťují si druholigovou účast. 
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Hráli a dávali body 

Muži: Krejčí 384, Vysoký 366, Beneš 298, Valenta 139, Brabec 131, Janovský P. 

89, Hromek 81, Jaroš 66, Janovský M. 47, Vysoký P. 21, Swaczyna 18, Polák 16, 

Hampl 16, Dvořák 2 

Ženy: Matějková 601, Vondřičková 540, Kadlecová 527, Tomandlová 337, 

Bezděčíková 221, Štveráková 205, Zborníková 131, Novická 118, Divišová 113, 

Bernasová 41, Reinischová 38, Čapková 24, Dosedělová 14, Kelley 4, Hrbačková 4 

 Basketbalová sezóna 1994-95 je na svém startu a strakonické týmy objíždějí 

jeden turnaj za druhým.  Ženy začínají přípravným turnajem v Košicích, kde 

sehrály pět zápasů. Následoval turnaj v Nordlingenu. Ženy B, které minulou sezónu 

vyhrály krajský přebor, se teď pilně připravovaly na druholigovou sezónu. 

 Ženy rozehrály svoji soutěž na domácí půdě dvěma jasnými výhrami. 

Porazily Olomouc (73:62) a Přerov (81:60). V dalším týdnu se mohly radovat na 

padesát procent, když porazily Spartu v prodloužení, ale prohrály o pět bodů 

v Hradci Králové. Svou soutěž odstartovala také II. liga mužů i žen. Muži nezačali 

nejlépe. Ze začátku zápasu byl výkon solidní, ale pak se nic nedařilo a tak prohráli 

zápas s Klatovy (67:73). Ženám Béčka vyšel vstup do sezóny lépe, když v derby 

porazily Tábor (56:42). Ženské Áčko doma porazilo Králův Dvůr (70:52) a 

v tabulce se drželo na čtvrté příčce s jednou porážkou. O něco lépe na tom bylo 

Béčko, které se umístilo na průběžném prvním místě zatím bez porážky. Při 

výjezdu do Brna ženy Áčka doufaly ve dvě výhry. Bohužel se tak nestalo a 

dokonce si přivezly domů dvě porážky. Celkem bez problémů vyhrály ženy v Praze 

a i přes další porážku s USK, si stále držely čtvrté místo. Ženy B stále bez porážky, 

vyhrály v Plzni (78:67) a Karlových Varech (66:57). Ligové ženy porazily doma 

Spartu (74:59) a Hradec (75:52). Ve šlágru kola druhé ligy žen proti sobě svedly 

boj dva dosud neporažené celky. Šťastnější byly ženy Strakonic, které ve druhém 

prodloužení porazily Kaučuk Kralupy (87:77 2PP). Muži byli při domácích 

zápasech úspěšní napůl. Porazili sice Motol Praha (79:60), ale nestačili na další 

pražský celek Elán Praha (66:87). Áčko poráží Králův Dvůr. Muži vyhrávají další 

zápas v Přešticích, výhře výrazně pomohl Beneš, který zaznamenal šest úspěšných 
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trojek a celkem 31 bodů. Ženy Béčka si připisují první porážku, a to v Táboře 

(66:71) 

 Ženské Áčko odjelo na turné po Americe, kde sehrálo několik 

předvánočních zápasů. Tato příprava jim měla pomoci do druhé části soutěže a taky 

že pomohla. Po návratu ženy vyhrály překvapivě s týmem KP Brno, které bylo třetí 

v tabulce a zajistily si tak umístění v první čtyřce. Výhry si na své konto připisují 

také muži, když porazili Karlovy Vary i Králův Dvůr. Při výjezdu do Prahy muži 

porazili Motol Praha (79:68) a prohráli s Elánem (72:87). 

 Prvoligovým ženám začalo play-off. Jako první soupeř jim podle umístění 

v tabulce byl přidělen Přerov. Hned v prvním zápase ale ženy prohrály a jestli 

chtěly postoupit, musely by doma dvakrát vyhrát. Bohužel se tak nestalo, a tak se 

sen o stupních vítězů rozplynul. Posledními zápasy této sezóny se stal souboj o páté 

místo s Dvorem Králové. Po prvních dvou zápasech ve strakonické hale byl stav 

nerozhodný. Domácí zápasy Králův Dvůr vyhrál a znamenalo to ukončení série pro 

soupeře v poměru 3-1 na zápasy a konečné šesté místo našich žen v letošním 

ročníku první ligy.  

 Poslední dva zápasy odehrálo Béčko žen a porazilo Kralupy (68:59) a 

Spartu B (58:56), čímž dokázalo udržet první místo a vyhrát svou skupinu druhé 

ligy (20-4). Mělo možnost hrát turnaj o dvě volná místa do první ligy jako před 

dvěma lety tým Áčka.  Ale protože Strakonice už jeden tým v 1. lize mají, tak 

Béčko postoupit nemůže, protože dva týmy z jednoho klubu nemůžou hrát stejnou 

soutěž. Proto se účasti ve finálovém turnaji Béčko vzdalo. Muži končí na šestém 

místě a příští rok budou i nadále hrát druhou ligu. 

Hráli a dávali body 

Muži: Beneš 367, Brabec 356, Martínek 347, Hampl K. 201, Valenta 191, 

Janovský P. 173, Hampl J. 46, Janovský M. 20, Swaczyna 15, Jaroš 12, Krejčí 12, 

Vysoký 11, Hromek 11 

Ženy: Vondřičková 429, Matějková 312, Kadlecová 280, Tomandlová 279, 

Durbáková 219, Bezděčíková 135, Štveráková 124, Helebrantová 93, Bernasová 

49, Čapková 26, Bárová 23, Dosedělová 5 
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Ženy B: Vojtová 436, Krpalová 291, Hradská 209, Piškulová 128, Faltusová 113, 

Reinischová 82, Bárová 69, Býčková 61, Helebrantová 60, Smrčková 52, Čapková 

49, Pivovarská 31, Zronková 25, Jirsová 16, Nemravová 11, Bažantová 7, 

Parkosová 4, Štěrbová 

 Začátek nové basketbalové sezony 1995-96 začíná již tradičně přípravným 

kempem pro všechny děti z celé České republiky. Hlavním trenérem je jako 

každoročně Miroslav Vondřička. Ženy opět nastupují v 1. lize bez větších změn 

v sestavě. Jedinou změnou je to, že Milan Janda opouští střídačku a na pozici 

trenéra ho střídá Miroslav Vondřička.  U mužů dochází k reorganizaci soutěží a      

1. B liga je přejmenována na 2. ligu a 2. liga, ve které nastupují strakoničtí 

basketbalisté, se bude od nynějška jmenovat 3. liga. 

 

 

Obr. 26 Miroslava Vondřičku střídá na trenérské 

lavičce Milan Janda 

 

 Ženy vstupují do svého čtvrtého provoligového ročníku s těžkým soupeřem 

Imos Žabovřesky. Tento tým už minulý rok měl našlápnuto na vítězství, ve svém 

kádru má od této sezony 5 reprezentantek. Podle očekávání prohrály vysoko 

(49:103), ale druhý den už neponechaly nic náhodě a už od začátku vedly. Nakonec 

zápas dotáhly do vítězného konce. Další dva zápasy v Praze také prohrály. USK- 

BK (59:43), Sparta-BK (88:58). Zahájeny byly i další soutěže. Ženské Béčko 

zahájilo dobře a dvakrát v řadě vyhrálo. Muži po velmi dlouhé době dokázali 

porazit hráče Klatov (89:62). Při výjezdu na sever Čech se ale nedařilo. A muži 

Obr. 25 Milan Janda 
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prohráli jak zápas s Děčínem (80:68), tak s Varnsdorfem (78:69). Beneš 

zaznamenal 12 trojek. Prvoligové basketbalistky prohrály v Trutnově (67:53) a 

vyhrály na Aritmě Praha (85:64). V tabulce to znamenalo umístění v druhé půlce 

tabulky, 7. místo. Chtěly více, a tak musely zabrat a získat v základní části ještě 

nějaké body. Podařilo se. Doma porazily Hradec (66:52), v Brně porazily Repros 

Brno (88:77). Přišel zápas se silným týmem s Žabovřesk. Basketbalistky Strakonic 

sice odehrály lepší utkání než minulé, ale i tak prohrály. Ženy hostily doma USK 

Praha a i když hrály famózně, proti výborným Pražačkám to i přesto nestačilo. 

(60:66). 

 Mistrovská sezóna začala také třetiligovým mužům. Ale premiéra to nebyla 

zrovna zdařilá. Dvě prohry se Žižkovem (73:81) a Elánem Praha (85:92) mrzely. 

Béčko žen doma jednou prohrálo a jednou vyhrálo a stále to vypadalo na postup do 

finálové čtyřky. V dalších utkáních se ženám dařilo, vyhrály jak v Přerově, tak 

v Hradci Králové a vystoupaly v tabulce na 5. místo s osmi porážkami a osmi 

výhrami
76

. Strakoničtí basketbalisté sehráli ve III. lize další dvě střetnutí. Přehráli 

Loko Ústí n. L. (88:70), na Thermii Karlovy Vary však nestačili.  

 Začala druhá část soutěží. Muži začali vítězně v Klatovech. Ženy si chtěly 

upevnit svojí pozici na 5. místě, při nejlepším ještě povýšit v tabulce a dvakrát 

v řadě vyhrály. Po výhrách i v dalším kole nad Reprosem Brno (69:58) a Přerovem 

(87:74) byla zajištěna pozice a postup do play-off. Béčko žen se mezitím 

probojovalo do finálové čtyřky ve druhé lize.  

 V ženské první lize začalo play-off a naše ženy chtěly poprvé projít do 

dalších kol a vyhrát medaili. V prvním kole nastoupily proti Trutnovu a první zápas 

doma vyhrály. Následující dva zápasy jako kdyby hrálo úplně jiné družstvo. 

Děvčatům se nic nedařilo a tak se jejich sen o medaili opět rozplynul. A tak, jako i 

rok minulý, si zahrály o páté místo. Všechny zápasy o páté místo vyhrály a mohly 

se tak alespoň trochu radovat. 

 Mužům se dařilo napůl a na svůj účet si připsali dvě výhry a dvě prohry. V 

posledním kole finálové části druhé ligy žen se naše děvčata překonala a porazila 

neporažený Kaučuk Kralupy (68:66) což jim zajistilo druhé místo. K tomu nakonec 

                                                 
76
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přidaly ještě druhé místo v Českém poháru a zajistily si tak možnost startovat v 

evropském poháru Ronchettiové. 

 Po skončení sezóny se podařilo vedení klubu získat posilu pro příští sezónu. 

Do Strakonic přišla členka širšího reprezentačního kádru Jitka Svobodová z Brna. 

Na další rok se upsala kapitánka Matějková a dva roky pivotmanka Durbáková. 

Uvidíme, jak se jim povede v následující sezóně.  

Hráli a dávali body 

Muži: Beneš 458, Martínek 390, Valenta R. 272, Brabec 179, Hampl J. 166, Hampl 

K. 101, Swaczyna 24, Valenta L. 22, Karger 14, Svoboda 11, Chylík 5, Hromek 4. 

Ženy: Matějková 614, Durbáková 552, Vondřičková 357, Vojtová 303, 

Tomandlová 199, Faltusová 124, Štveráková 116, Helebrantová 104, Krpalová 103, 

Hůlková 50, Bernasová 39, Piškulová 32, Čapková 4, Dosedělová 4. 

 Ženy přípravu na sezónu 1996-97 začínají na Kubovce, ve Strakonicích se 

koná kemp pro děti různých věkových kategorií. Mládež Strakonic opět zavítala na 

soustředění do Volyně. V této sezóně hrají ženy A 1. ligu, ženy B 2. ligu a ženy C 

krajský přebor. Muži A hrají 3. ligu a Béčko kraj. V soutěžích máme celkem 15 

družstev.  
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Obr. 27 Ženy BK Strakonice 

 

 V úvodním dvoukole se ve skvělém světle předvedly ženy BK ČZ a 

nadělovaly na domácí palubovce stovky. První si odvezla Olomouc (113:60) a 

druhou Přerov (109:70). Start do ligy se opravdu povedl. Venku už to tak dobré 

nebylo a ženy prohrálo s USK (74:86) a v Trutnově (77:85). Muži odehráli první 

zápas s Duklou Dejvice. Byl to pohárový zápas prvního kola a prohráli (80:91), 

střelecky vynikl Valenta autor 36 bodů. Omlazené Béčko dokázalo porazit Bechyni 

(72:53), nestačilo již na Písek (54:70). Vítězně vstoupilo do soutěží i Béčko žen 

výhrou nad Vary (70:50). Áčko vyhrálo ve Dvoře Králové (88:80) a připravovalo 

se na svůj první zápas v pohárové Evropě. Ten odehrály ženy BK ČZ v polské 

Gdyni a podlehly domácímu týmu (62:80). Další domácí výhru si připsalo BK ČZ 

nad Libochovicemi (93:74). Následující pohárový zápas čekal tým ČZ v Itálii, 

přesněji zápas s týmem Famila Schio a prohrál (86:70). Muži odehráli čtyři zápasy 

na domácí palubovce nové sezóny, ale nepodařilo se jim ani jednou vyhrát. 

Nejblíže k tomu bylo v zápase s Roudnicí (69:70), když hosté dali koš 6 vteřin před 

koncem zápasu. S Kralupy nad Vltavou prohráli (51:76). Ještě před tím už měli na 

kontě dvě prohry s rezervami Děčína a Ústí. Áčko žen přivezlo z Moravy jednu 
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výhru, konkrétně z Olomouce (100:63) a prohru z Přerova (83:94). Nepříjemná 

série mužů pokračovala ve Varech (61:71) a na Kladně (86:102). Dočkali se až 

doma v sedmém zápase sezóny s Klatovy (81:72). Béčko žen sbíralo výhry a šlo za 

svým cílem (2. místo). Áčko mužů dokázalo porazit první i poslední tým tabulky a 

dost si tak polepšit. BK ČZ – Dukla Praha (74:61) a BK ČZ – Benešov (72:53). 

Ženy prohrály s USK (79:89), výhru si připsaly s Dvorem Králové (74:67). Menší 

komplikace opět nastaly pro muže po prohrách v Rokycanech (73:97) a Berouně 

(65:90). Na IMOS Žabovřesky bylo BK ČZ krátké (65:91) a tak o umístění 

rozhodoval přímí souboj s ICEC Brno. Ten naše děvčata prohrála (79:85) a 

skončila pátá po základní části. Před vánoční pauzou si ženy B držely druhé místo v 

tabulce (10-3) za favorizovanou Spartou.  

 Nadstavbovou část začaly ženy BK ČZ výborně a z pěti zápasů se jim 

podařilo pětkrát vyhrát. Prohrály pouze doma s Vary (56:60). Ženy B zaváhaly v 

Praze na Kompresorech a prohrály (68:82). Ženy v lize prohrály s Kaučukem 

Kralupy (77:80 PP). V poháru jim porážku oplatily (64:53) a dostaly se do 

čtyřčlenného finále. Očekávané porážky přivezli muži ze severu Čech. Prohráli s 

Děčínem B, Ústím B a krčili se na desátém místě z dvanácti účastníků 3. ligy (3-

11). V nadstavbové části si ženy udržely páté místo a v prvním kole letošního play 

– off je čekal ICEC Brno. Ženám B se závěr soutěže nevydařil a o jedno místo jim 

utekla finálová šestka a musely se spokojit se skupinou o udržení, kde v prvním 

zápase jasně přehrály UBK Plzeň (97:53). Muži si pomohli výhrou v Roudnici 

(70:65). Následovaly dvě výhry na domácí palubovce proti Kladnu (87:83) a 

Varům (71:65) a muži stále drželi naději na záchranu v soutěži.  

 Play – off začalo pro ženy vítězně a porazily Brno (77:72), ale vyhrát 

v prvním zápase se jim podařilo i v minulých letech a přesto vypadly. Letos chtěly 

toto napravit a v Brně vyhrát. Druhý zápas série ale prohrály (65:72) a historie se 

mohla opakovat. Ve třetím rozhodujícím zápase ženy BK ČZ zabraly, soupeřky 

porazily (82:56) a na čtvrtý pokus se jim podařilo poprvé v historii postoupit do 

semifinále první ligy. Zde se proti nim postavil velice silný soupeř, jasný favorit a 

loňský vítěz soutěže, IMOS Žabovřesky. První dva zápasy série hrající se na tři 

vítězná utkání byly na programu v Brně a soupeř nás přehrál jasně (61:116) a 
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(52:84). I následující zápas vyhrál IMOS (57:97) a postoupil do finále 3:0 na 

zápasy. V boji o třetí místo čekaly na BK ČZ Kralupy.  

 Muži se dostali do těžké situace, když dva důležité zápasy prohráli a dostali 

se dva zápasy před koncem sezóny na předposlední místo. Spadávají tři poslední a 

čtvrtý od konce hraje baráž. To byla jejich jediná šance, dostat se na čtvrté místo od 

konce. Potřebovali ale dvakrát vyhrát a Benešov dvakrát prohrát. Benešov dvakrát 

prohrál se silnými soupeři a tak vše bylo v rukou našich. První zápas vyhrávají 

muži BK ČZ proti Berounu (87:81) a nedělním soupeřem jsou Rokycany. Po 

dramatické koncovce prohrávají domácí (72:74) a sestupují z 3. ligy do krajského 

přeboru. Do Strakonic přijely Kralupy a boj o bronzové medaile začal lépe soupeř, 

když první zápas byl ukončen rozhodčím 16 vteřin před koncem za stavu (77:82) 

pro hosty. I druhý den se podařilo kralupským ženám vyhrát (71:76) a bronzové 

medaile se vzdálily strakonickému snu. Nečekaný obrat se udál v Kralupech, kde 

dvě utkání také vyhrál hostující tým, tedy BK ČZ v poměru (83:60) a (74:67) a 

série byla srovnaná 2:2 na zápasy. Rozhodnout musel poslední zápas ve 

Strakonicích. V poločase vedla domácí děvčata (44:36), soupeř dokázal zabrat a 

otočit zápas ve svůj prospěch. Konečné skóre se zastavilo na (76:71) pro hosty, 

které táhly dvě exstrakonické hráčky Klečková a Blažková a měly velký podíl na 

bronzových medailích pro Kaučuk Kralupy. Ženy B zakončily sezónu vítězstvím a 

vyhrály bezpečně poslední skupinu o třetí až deváté místo.  

Hráli a dávali body 

Ženy: Vojtová 645, Matějková 616, Svobodová 587, Vondřičková 464, Durbáková 

429, Helebrantová 345, Štveráková 252, Krpalová 193, Hůlková 49, Bernasová 47, 

Petrová 44, Faltusová 12. 

 Po nejlepší sezóně žen v historii klubu dochází k velkým změnám. U týmu 

skončil výborný trenér Miroslav Vondřička a na jeho místo se po odmlce vrátil 

Milan Janda s asistentem Zdeňkem Švecem. Z týmu odešla Matějková a Vojtová. 

Přicházejí ale nové hráčky Kosíková, Hetešová, Křížová a Švecová. 

 Prvním velkou zkouškou sezóny 1997-98 byl pro skoro nový tým žen duel 

s polskou Gdyní v poháru Ronchettiové. Při prvním zápase ale ženy vysoko 

prohrály (38:78) a do Polska odjížděly bez nadějí na postup. Začala i první liga žen 
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a strakonické basketbalistky první zápasy prohrály s Lachemou Brno (33:89) a se 

Žabovřeskami. Nedařilo se však ani v dalších zápasech a prohrály s Přerovem 

(55:79), s USK (53:77), s Kralupy (42:77). První výhra přišla až v zápase se 

Spartou na domácí palubovce (69:63).  

 Mistrovská sezona začala také mužům, kteří měli být jednoznačně favority 

krajského přeboru. V prvních dvou zápasech to potvrdili, když oba s převahou 

vyhráli.  Bohužel přichází další porážka žen s týmem z Libochovic (62:76). Ve 

Varech ani v Trutnově se rovněž zápas nevydařil. A po devíti zápasech jsou 

strakonické ženy na předposledním místě. 

 Ženy doufaly v nějaký zázrak. Ale žádný nepřišel a ony pořád prohrávaly 

jeden zápas za druhým. Podlehly USK (45:85), tak i Imosu Brno (32:92) a i 

 Lachemě (56:73). Muži dál jeli na vítězné vlně a v domácím derby porazili těsně 

hráče strakonického Béčka. V následujících zápasech porazili Vimperk i Písek a 

k postupu do vyšší soutěže neměli daleko. Ženy se po další prohře propadávají až 

na poslední místo tabulky. Druhá výhra žen přišla opět se stejným soupeřem-se 

Spartou (63:59). Ke konci soutěže ženy předvedly neuvěřitelný výkon a porazily 

Karlovy Vary (65:61). Základní část tedy ukončily na osmém místě. 

 Pro strakonické basketbalistky to znamenalo, že v nadstavbové části si 

zahrají ve skupině A2. Doma začaly ale špatně hned dvěma porážkami, v dalších 

zápasech pak porazily Libochovice (78:58), prohrály ale s Vary (58:66). Muži 

prohráli zápas se svým soupeřem v tabulce a posunuli se na druhé místo. V 

domácím zápase dokázaly ženy udolat poslední Spartu (62:59) a vzdálily se tak 

sestupové příčce na 3 vyhrané zápasy. Po skončení skupiny A2 se naše ženy 

propadly do skupiny o udržení, ve které ale začaly důležitou výhrou nad 

předposledními Libochovicemi (87:57), dále porazily Spartu (69:47), podlehly jen 

Přerovu (64:69). 

 Muži v závěru sezóny už neprohráli, naopak první Hradec ano a tak se BK 

Strakonice posunul na první místo a po roce se vrací do 3 .ligy. Áčko žen obsadilo 
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konečné 8. místo a v lize se udrželo. Starší dorostenky nepostoupily do přeboru 

republiky
77

.  

Hráli a dávali body 

Muži: Beneš 454, Brabec 371, Hampl K. 156, Hampl J. 154, Valenta R. 155, Hůda 

104, Karger 87, Hromek 59, Valenta L. 56, Hlavenka 42, Loula 10. 

Ženy: Křížová 275, Štveráková 243, Hůlková 230, Bernasová 206, Ulčová 162, 

Hanáková 142, Krpalová 106, Hetešová 101, Tesařová 92, Petrová 86, Kosíková 

81, Pšolková 33, Faltusová 23, Vaněčková 14, Švecová 13, Vondřičková 11. 

 V přípravě na sezonu 1998-99 se tým žen zaměřil především na získání 

fyzické kondice. Příprava byla velice náročná, ale celý tým věřil, že se jejich úsilí v 

blížící se sezóně vyplatí. Ženy sehrály i přátelské utkání s Kaučukem Kralupy, kde 

sice svým soupeřkám podlehly (56:64), ale nutno dodat, že náš tým nebyl 

kompletní. Průběh odvety vypadal již pro naše děvčata nadějněji, ale v závěru 

utkání se více prosadily kralupské hráčky, a tak zápas skončil pro tým BK ČZ opět 

prohrou (61:70). Součástí předligové přípravy byl i turnaj v Trutnově, kde si ženy i 

přes zranění klíčových hráček Hůlkové a Štverákové dokázaly vybojovat 6. místo. 

V Turnaji na USK v Praze se našim basketbalistkám příliš nedařilo a tak obsadily 

až poslední místo. Předligový turnaj se konal i ve Strakonicích a našim hráčkám se 

konečně podařilo vyhrát zápasy s druholigovým týmem Kompresory Praha (88:65) 

a s Libochovicemi (60:58). Tým se oproti minulé sezoně dočkal malých změn v 

obsazení. Do kádru přibyly křídelní hráčka Dvořáková a pivotmanka Fišerová, 

které s Vondřičkovou, jež se vrátila z mateřské dovolené, vytvořily tak velkou 

oporu pro tým. Naopak vypadly Ulčová a Krpalová, a to ze zdravotních důvodů, 

dále ještě Petrová a Křížová, která se rozhodla jít hrát na Slovensko a také 

Pšolková. 

 Premiéra první ligy basketbalistkám BK ČZ bohužel přinesla i první prohru 

(66:46), a to i přesto, že v poločase vedla naše děvčata nad USK Praha o bod. V 

domácí premiéře se našim ženám také nedařilo a s týmem Libochovic prohrály o 11 

bodů (48:59). Celku Karlových Varů také podlehly (67: 93). Ani v dalších dvou 
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kolech se prvoligovým basketbalistkám na hřišti nedařilo. Ve Žďáru nad Sázavou 

podlehly svým soupeřkám (89:56) a v Přerově prohrály dokonce propastným 

rozdílem 65 bodů (108:43). Vítězství nezískaly ani v dalším kole na domácím 

hřišti, a to když prohrály v utkání s Kaučukem Kralupy (64:72) a s Trutnovem 

(48:62). Takže i po sedmém kole se na bodovém kontě žen BK ČZ objevuje nula. 

První kolo Českého poháru skončilo pro strakonické muže prohrou s úspěšným 

týmem III. ligy Duklou Praha (58:70). Třetiligoví basketbalisté utržili dvě porážky 

od Berouna (65:88) a Rokycan (82:74). Vysokou porážku utrpěly v dalším 

prvoligovém utkání basketbalistky BK ČZ Strakonice na půdě brněnského Imosu 

(110:33). Ty celek žen převyšovaly ve všech směrech, a tak naše hráčky mohly 

zpytovat svědomí nad bilancí (0-8).  

 Až v předehrávce 11. kola docílily Strakonice své první prvoligové výhry, 

když porazily před domácím publikem svou aktivitou, sebevědomím a chutí 

konečně vyhrát, silný tým USK Praha (63:62). Pod třetiligovými koši se Áčku 

našich mužů podařilo dosáhnout uspokojivého výsledku. S týmem Domažlic sice 

prohráli (57:75), ale potěšilo těsné vítězství s Klatovy (64:62), kterým si připsali na 

konto svou první výhru. Vytouženého vítězství prvoligových žen se tým BK ČZ 

bohužel nedočkal. V Karlových Varech sice podaly dobrý výkon (64:75), ale na 

vítězství to nestačilo. V domácím utkání podlehly Přerovu (44:80). Bilance (2-11) 

tedy opravdu nebyla uspokojivá. Áčku mužů se v třetí nejvyšší soutěži bohužel také 

nedaří. I přes skvělé výkony Petra Martínka podlehlo celku Motola (53:64). Velice 

důležitý zápas s Libochovicemi naše hráčky prvoligového družstva žen zvládly a 

porazily Libochovice (69:55), i přestože soupeřky měly výhodu domácího 

prostředí. Náskok naše hráčky získaly především důsledností a vysokou úspěšností 

trestných hodů.  Muži těsně prohráli ve Slaném (63:67) a druhý den jednoznačně 

podlehli Dukle Praha (38:80). V tabulce jim patřila předposlední pozice (1-6). Další 

dvě porážky žen přicházejí z Trutnova (67:70) a Kralup (45:99). Ani domácí 

palubovka ženám nepomohla, prohrály s Lachemou (62:79) a Imosem (39:98). Tyto 

prohry je odsoudily na poslední místo v tabulce (2-15). Výhru nepřivezli ani muži 

ze severu Čech. Podlehli Mostu (59:87) a Libochovicím (70:78). 

 Ve skupině A2 začaly ženy velice překvapivě, dvakrát vyhrály a posílily 

šanci na záchranu v soutěži. Třetiligoví basketbalisté Strakonic po dvou prohrách 
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již klesli na poslední místo v tabulce. Nedokázali doma porazit Litoměřice (57:85) 

a Ústí (43:71). Doma ženy prohrály s USK, reparát v existenčním zápase splnily ve 

Žďáru a vyhrály. Dále porazily poslední Libochovice a bojovaly o osmé místo, 

které zaručovalo ligovou příslušnost pro další rok. Po šestnáctém kole třetí ligy 

mají muži ostudnou bilanci (2-14). Poslední zápas ve skupině A2 v přímém souboji 

se Žďárem o osmou příčku ženy BK ČZ prohrály a měly jistou baráž o ligu s 

celkem druhé ligy. V pěti hráčích podlehli muži doma Libochovicím (47:79) a 

Mostu (64:97). Konečným posledním místem se muži loučili se třetí ligou a čekala 

je následující sezóna v krajském přeboru. 

 V baráži se ženám do cesty postavil Liberec. V prvním zápase strakonické 

ženy vyhrály (58:45), v odvetném utkání v Liberci prohrály o jeden bod (57:58), 

což v konečném součtu skóre znamenalo +12 bodů pro Strakonice a záchranu v 

nejvyšší domácí soutěži.  

Hráli a dávali body 

Muži: Valenta R. 273, Pešek 184, Martínek 177, Brabec 176, Křiváček 113, 

Hačecký 84, Valenta L. 83, Swaczyna 53, Karger 34, Polák 28, Chylík 18, Loula 8, 

Linhart 3. 

Ženy: Vondřičková 378, Fišerová 334, Štveráková 279, Bernasová 225, Tesařová 

193, Hettešová 115, Kosíková 84, Hůlková 53, Piškulová 42, Švecová 28, 

Dvořáková 25, Márová 23, Čadková 15, Hlubůčková 14, Vaněčková 11, Hájková 3, 

Jakubcová2. 

 Sezóna na konci tisíciletí začíná jako všechny ostatní. Strakonickým Reebok 

kempem, soustředěním na Kubovce, ve Frymburku a v neposlední řadě ve Volyni. 

Ženy by se v sezóně 1999-2000 určitě chtěly vyhnout baráži o ligu a muži po 

minulém neúspěšném roce opět vrátit do 3. ligy. Ženy jako každoročně čekají 

změny v kádru. Pomoci by jim měla reprezentantka Kateřina Fraiová. Ženy budou 

nastupovat v sestavě: Bernasová, Čadková, Fraiová, Fortuníková, Hájková, 

Hettešová, Hlubůčková, Hůlková, Kosíková, Márová, Němcová, Rychtecká, 

Štverákový, Tesařová, Vondřičková. Trenér bude i tento rok Milan Janda. Ženské 

Béčko bude hrát krajský přebor. 
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 Ženy si chtěly hned na úvod připsat nějaké body, aby se potom nemusely o 

ligu strachovat. Bohužel se tak nepovedlo a v prvních čtyřech zápasech se dokázaly 

prosadit pouze jednou. Porazily Spartu (50:33). Prohry přišly i ve venkovních 

zápasech s Trutnovem (45:74) a s Přerovem (64:80).  Zahájena byla i mistrovská 

sezóna krajského přeboru a naši muži začali výhrou nad Vimperkem (77:48). 

Ženám těsně uteklo vítězství s Lachemou Brno (55:60).  V hale Sparty kralovaly 

naše ženy a vyhrály (61:39). V dalším kole se nedařilo mužům, když prohráli 

s Viktorkou Tábor 1 (46:60) a druhý den i s jejich Béčkem (60:66). Náprava přišla 

v dalších kolech, porazili Cravt Tábor (74:70) a Bechyni (85:61). V dalších kolech 

už se ale mohli radovat. Velmi důležitý zápas s Kompresory ženy zvládly a po 

výhře držely sedmé místo v tabulce. Základní část zakončily dvěma prohrami s 

Přerovem a Trutnovem a s bilancí (4-12) na sedmém místě z devíti. Další ztráta na 

domácí palubovce, to byla prohra mužů s Jindřichovým Hradcem (63:84). Muži 

v dalším zápase vyhráli a bojovali opět o postup z krajského přeboru. 

 Nadstavbovou část ligy zahájily ženy skupinu A v zápase s Kompresory. 

Porazily je před zaplněnou halou (68:54) a v dalších zápasech si poradili se soupeři 

z Trutnova (87:74) i se Spartou Praha (79:59) Venku se jim však nedařilo a 

prohrály s Kompresory (48:67). V této fázi sezóny se nedařilo ani mužům, prohráli 

s Budějovicemi (57:73) a s Táborem A (28:53). Čtvrté místo v tabulce (9-5) 

neodpovídalo jejich přání. Áčko žen dokázalo přivézt výhru z Kralup (69:54) a 

potvrdily, že se jim momentálně daří. Muži vyhráli v Humpolci (84:77) a zajistili si 

tak účast ve finálové čtyřce, která bude bojovat o postup do 3. ligy. 

 Po ukončení skupiny A2 se dostaly ženy do čtvrtfinále play – off, kde 

dvakrát podlehly Přerovu, ve druhém zápase (58:86), a tím pro ně sezóna skončila 

sedmým místem.  

 Muži se rozpomněli na lepší časy a porazili oba Tábory na domácí 

palubovce, z Tábora si přivezli jednu výhru. Jelikož úhlavní nepřítel, České 

Budějovice, v boji o prvenství prohrál v Táboře oba zápasy, našim mužům stačila 

jediná výhra ze dvou zápasů právě proti Českým Budějovicím. To se jim podařilo 

hned v tom prvním (70:52) a druhý byl již formalitou a dostali příležitost všichni 

hráči z lavičky (103:40). Tímto se podařilo mužům vyhrát krajský přebor a zajistit 

si postup do 3. ligy.  
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Hráli a dávali body 

Muži: Valenta 356, Pešek 265, Hůda 241, Brabec 186, Beneš 152, Křiváček 110, 

Polák 81, Valenta L. 51, Hanuš 50, Hampl 36, Chylík 24, Linhart 24, Hačecký 17, 

Hrdlička 13, Karger 12, Pavec 2, Hromek 2, Adámek 2. 

Ženy: Fortuníková 342, Gerstnerová 223, Štveráková 231, Bernasová 172, Fraiová 

148, Tesařová 108, Hůlková 101, Čadková 66, Hettešová 42, Rychtecká 12, 

Němcová 3, Márová 3
78

. 

 Toto desetiletí se neslo ve znamení úspěchu žen.  Ženy se dostaly do 

nejlepší soutěže u nás a podařilo se jim nesestoupit a dokonce i nasbírat pár 

kvalitních umístění. U mužů je to stále jako na houpačce. Jeden rok hrají krajský 

přebor, druhý rok II. ligu, ale nedokáží se v ní udržet. 
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8 Diskuze 

 Tato diplomová práce by mohla pomoci především těm, kteří by chtěli 

přispět k rozvoji basketbalu, ať už v celé České republice, nebo konkrétně v jižních 

Čechách.  

  Co udělat pro to, aby se basketbal ve Strakonicích dále rozvíjel a naopak 

neupadal. Kde mají naše týmy ještě nedostatky a co bychom mohli ještě zlepšit? To 

jsou otázky, na které je třeba umět odpovědět. Ale odpovědi jsou často složité.  

 Jestli chceme, aby basketbal ve Strakonicích dále rozkvétal, je třeba začít u 

těch nejmladších a nejmenších hráčů a hráček. Trenéři i starší basketbalisté by se 

měli věnovat mladším hráčům a hráčkám a pomáhat jim v jejich rozvoji. Protože 

jednou starší hráče nahradí mladí. Ale budou vůbec mladí hráči? Budou chtít děti 

hrát ještě vůbec basketbal? To je otázka k zamyšlení. V moderní době existuje 

spousta dalších nových sportů, které jsou pro děti mnohdy atraktivnější. A jak tedy 

mládež nalákat na basketbal? Určitě dobrou prezentací seniorských týmů ve svých 

soutěžích. Což můžeme říci, že se ve Strakonicích daří. Obzvlášť ženy se stále drží 

na výborné úrovni a nutno říci, že i nynější mužský basketbal má své výsledky.  

 I tak je v klubu ale málo dětí, které by se chtěly basketbalu věnovat. Důvod 

je určitě i ten, že byla zrušena sportovní třída na základní škole Jiřího z Poděbrad, 

která vedla mladé hráče i hráčky, ještě před jejich sportovní kariérou. Třída byla 

zrušena díky nedostatku dětí, které by se chtěly věnovat sportům, které byly ve 

třídě preferovány. Pro dívky basketbalu a pro kluky fotbalu. 

 A kdo se vůbec stará o chod klubu? Bohužel jen pár věrných bývalých 

hráčů, v čele s MVDr. Miroslavem Vondřičkou, jehož práci bych chtěla 

vyzdvihnout. Pro klub dělá od svého mládí naprosto vše. Škoda, že takových lidí 

není více. 

 A jaké je další plus strakonického basketbalu? Velkou výhodou ve 

Strakonicích je jistě fakt, že sportovní hala, která byla stavěna výhradně pro účely 

basketbalu, stále funguje. A basketbalisté tedy mohou velmi často trénovat.  
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 A v jakém složení vůbec hrají týmy ve Strakonicích? Musíme podotknout, 

že v seniorských kategoriích na soupisce najdeme jedno až dvě jména odchovaných 

místních hráček. Většina žen i mužů v týmu pochází odjinud. Což je velká škoda, 

ale velmi to souvisí s tím, že nemáme dost mladých hráčů a hráček. 

 U dětí většinou platí, že je do tréninku přihlásí rodiče, kteří se basketbalu 

věnovali. Já zastávám názor, že děti by se do určitého sportu neměly nutit. V dětství 

by se dětem mělo nabídnout více druhů sportu a ony by si měly vybrat ten svůj 

nejoblíbenější. Jelikož jestli se nebudou sportu věnovat s láskou, nemá to cenu. 
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9 Závěry  

 Tato diplomová práce popisuje počátky vzniku basketbalu ve světě a i 

v českých zemích. Dalším hlavním tématem je vznik a vývoj basketbalového klubu 

ve Strakonicích. 

 Historie strakonického basketbalu má dlouholetou tradici sahající až do 

roku 1908. Bohužel mezi léty 1908-1950 neexistuje podrobnější zápis o dění 

v klubu. Ví se a je zaznamenáno jen pár informací. 

 Mezi největší rivaly let padesátých patřily České Budějovice, Český 

Krumlov a Blatná. Náboj těchto zápasů byl vždycky něčím výjimečný, ať už se 

jednalo o velké město jako Č. Budějovice nebo malé město z okolí Strakonic jako 

je například Blatná. Nejlepší výsledky dosahoval celek proti celku Blatné. 

Nezapomenutelný byl zápas o postup do druhé ligy, který nakonec strakoničtí muži 

vyhráli. 

 Jako každý celek, tak i Strakonice měly období, kdy se dařilo a naopak, kdy 

se odcházelo domů s ostudou. Mezi nejhorší období klubu by se dal zařadit začátek 

padesátých let, jelikož klub byl na svém začátku a organizace ještě nebyla na 

takové úrovni, aby se mohlo dosahovat tak kvalitních výsledků. Situace se rapidně 

zlepšila v roce 1955, kdy se začali první studenti vracet z univerzit, kde nasbírali 

cenné informace. 

 Mezi nejvýznamnější události v historii strakonického basketbalu je 

jistě vznik ženského týmu. Ženský tým vznikl v sezóně 1959-60 a je až 

paradoxem, že družstvo žen vzniká až dlouho po mužích, i když mělo a do 

dnešní doby má vždy lepší výsledky na poli basketbalu. 

 I strakonický basketbal se potýkal s mnoha problémy. Jedním velkým 

problémem bylo, kde by měli hráči trénovat, jelikož pro basketbal nebyla 

vyhrazena žádná tělocvična. Trénovalo se v ZŠ Dukelská, kde byl ale trénink 

basketbalistů umožněn pouze jednou týdně, jelikož škola měla sloužit hlavně 

základní tělovýchově. 7. 11. 1974 byla otevřena sportovní hala, ve které měli 

basketbalisté větší možnost pro svůj rozvoj. Ale až roku 1989 byla postavena 
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sportovní hala, která měla sloužit výhradně pro basketbal. Stalo se tedy to, o co 

všichni příznivci basketbalu od začátku usilovali. 

Chtěla bych poděkovat basketbalovým funkcionářům a i hráčům, že se stále 

o klub dobře starají, snaží se, aby klub neupadal a naopak vzkvétal. 

Basketbal je v České republice sport s dlouholetou tradicí jak ve 

velkoměstech, tak i v menších městech jako jsou třeba Strakonice. A proto bych 

byla ráda, kdyby basketball ve Strakonicích ve své tradici pokračoval a časem bych 

si já i ostatní příznivci basketbalu zajisté přáli, aby se ženy dokázaly více 

prosazovat a získávat medaile v Excelsior ženské basketbalové lize. U mužů 

bychom si zajisté přáli postup do Mattoni NBL neboli národní basketbalové ligy. 

Třeba se to jednou povede. 
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11 Přílohy 

 

Obr. 28 Výběr ČR v USA 

 

 

Obr. 29 Tak takhle vypadá strakonická radost 
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Přehled mistrů ČR, ČSR, ČSSR, ČSFR 

 Sezóna Vítěz 

1. 1929/30 YMCA Praha 

2. 1930/31 YMCA Praha 

3. 1931/32 YMCA Praha 

4. 1932/33 YMCA Praha 

5. 1933/34 YMCA Praha 

6. 1934/35 YMCA Praha 

7. 1935/36 YMCA Praha 

8. 1936/37 Uncas Praha 

9. 1937/38 Uncas Praha 

10. 1938/39 Sokol Královo Pole 

11. 1939/40 Sparta Praha 

12. 1940/41 Sokol Pražský 

13. 1941/42 SK Žabovřesky 

14. 1942/43 SK Žabovřesky 

15. 1943/44 Uncas Praha 

16. 1944/45 Uncas Praha 

17. 1945/46 Sokol Brno 

18. 1946/47 Uncas Praha 

19. 1947/48 Sokol Brno 

20. 1948/49 Sokol Brno 

21. 1949/50 Sokol Brno 

22. 1950/51 Sokol Brno 

23. 1951/52 Slavia Pedagog Brno 

24. 1952/53 Slavia Pedagog Brno 

25. 1953/54 ÚDA Praha 

26. 1954/55 ÚDA Praha 

27. 1955/56 ÚDA Praha 

28. 1956/57 Slovan Orbis Praha 

29. 1957/58 Spartak Brno ZJŠ 

30. 1958/59 Slovan Orbis Praha 

31. 1959/60 Spartak Sokolovo Praha 

32. 1960/61 Jiskra Svit 

33. 1961/62 Spartak Brno ZJŠ 

34. 1962/63 Spartak Brno ZJŠ 

35. 1963/64 Spartak Brno ZJŠ 

36. 1964/65 Slavia VŠ Praha 

37. 1965/66 Slavia VŠ Praha 

38. 1966/67 Spartak Brno ZJŠ 

39. 1967/68 Spartak Brno ZJŠ 

40. 1968/69 Slavia VŠ Praha 

41. 1969/70 Slavia VŠ Praha 

42. 1970/71 Slavia VŠ Praha 

43. 1971/72 Slavia VŠ Praha 

44. 1972/73 Dukla Olomouc 

45. 1973/74 Slavia VŠ Praha 
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46. 1974/75 Dukla Olomouc 

47. 1975/76 Zbrojovka Brno 

48. 1976/77 Zbrojovka Brno 

49. 1977/78 Zbrojovka Brno 

50. 1978/79 Inter Bratislava 

51. 1979/80 Inter Bratislava 

52. 1980/81 VŠ Praha 

53. 1981/82 VŠ Praha 

54. 1982/83 Inter Bratislava 

55. 1983/84 RH Pardubice 

56. 1984/85 Inter Bratislava 

57. 1985/86 Zbrojovka Brno 

58. 1986/87 Zbrojovka Brno 

59. 1987/88 Zbrojovka Brno 

60. 1988/89 Baník Cigef Prievidza 

61. 1989/90 Zbrojovka Brno 

62. 1990/91 VŠ Praha 

63. 1991/92 USK (VŠ) Praha 

64. 1992/93 1. část ligy Baník Cigef 
Prievidza rozdělení federace 

 1993 2. část ligy USK Praha 

65. 1993/94 Biveta- Coop Banka Brno 

66. 1994/95 Biveta- Coop Banka Brno 

67. 1995/96 Stavex Brno 

68. 1996/97 ICEC Opava 

69. 1997/98 ICEC Opava 

70. 1998/99 Mlékarna Kunín 

71. 1999/00 USK Erpet Praha 

72. 2000/01 USK Erpet Praha 

73. 2001/02 BK Opava 

74. 2002/03 BK Opava 

75. 2003/04 BK ECM Nymburk 

76. 2004/05 ČEZ Basketball Nymburk 

77. 2005/06 ČEZ Basketball Nymburk 

78. 2006/07 ČEZ Basketball Nymburk 

79. 2007/08 ČEZ Basketball Nymburk 

80. 2008/09 ČEZ Basketball Nymburk 

81. 2009/10 ČEZ Basketball Nymburk 

82. 2010/11 ČEZ Basketball Nymburk 

83 2011/12 ČEZ Basketball Nymburk 
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