
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRACOVIŠTĚ ORÁLNÍ HISTORIE A SOUDOBÝCH DĚJIN

Bc. Iva Mierva

Historický vývoj a úspěchy oddílu kuželek v Kolíně 

očima jeho členů

Diplomová práce

Vedoucí práce: PhDr. Pavel Mücke Ph.D.

Praha 2013



1

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato práce byla zpřístupněna 

v příslušné knihovně UK a prostřednictvím  elektronické databáze vysokoškolských 

kvalifikačních prací v depozitáři Univerzity Karlovy a používána  ke studijním účelům 

v souladu s autorským právem. Zároveň prohlašuji, že práce nebyla využita k získání 

jiného nebo stejného titulu.

   

V Praze dne 11. prosince  2012 Iva Mierva



2

Poděkování

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce panu PhDr. Pavlovi Mücke Ph.D.

za cenné rady při vedení práce. 

Děkuji narátorům Haně a Jiřímu Konířovým, Věře a Oldřichu Lauerovým, Zdeňce a 

Filipovi Dejdovým, Evě Rážkové,  Jaroslavu Strnadovi, Pavlu Švehlovi, Marii a Martinovi 

Švorbovým za jejich čas a ochotu se podělit o vzpomínky. V neposlední  řadě děkuji své 

rodině a hlavně manželovi za obrovskou podporu, kterou mi poskytl. 



3

Obsah

Abstrakt ............................................................................................................................ 4

1 Úvod....................................................................................................................... 5

1.1 Historický úvod ...................................................................................................5

1.2 Výzkumný projekt – volba tématu .......................................................................8

1.3 Zhodnocení použité literatury a zdrojů ............................................................... 10

2 Teoretická část...................................................................................................... 12

2.1 Stručné dějiny města Kolína...............................................................................12

2.2 Dějiny sportu a vznik Sokola ............................................................................. 16

2.2.1 Historie Sokola Kolín ....................................................................................... 22

2.3 Kuželkářský sport ..............................................................................................27

2.3.1 Terminologie .................................................................................................... 27

2.3.2 Historie hry....................................................................................................... 29

2.3.3 Organizace kuželkářského sportu...................................................................... 32

2.3.4 Pravidla hry ...................................................................................................... 38

2.3.5 Soutěže ............................................................................................................. 39

2.4 Historie Kolínského oddílu kuželek ................................................................... 42

3 Empirická část ...................................................................................................... 53

3.1 Metodologie.......................................................................................................53

3.1.1 Narátoři ............................................................................................................ 54

3.1.2 Postřehy z rozhovorů ........................................................................................ 60

3.2 Vítězství ve hře jako motivace ........................................................................... 64

3.3 Historie ve vzpomínkách....................................................................................65

3.3.1 Historie oddílu očima pamětníků....................................................................... 65

3.3.2 Trenérská činnost.............................................................................................. 68

3.3.3 Reprezentace..................................................................................................... 72

3.3.4 Cestování.......................................................................................................... 76

3.3.5 Kuželkářská parta ............................................................................................. 78

3.3.6 Rodina, práce a kuželky .................................................................................... 81

3.3.7 Vztahy s vnějším světem................................................................................... 84

4 Závěr .................................................................................................................... 86

5 Zdroje................................................................................................................... 89

6 Seznam příloh....................................................................................................... 92



4

Abstrakt

Tato práce má přispět ke zdokumentování volnočasových aktivit občanů od poloviny 

dvacátého století. Předmětem výzkumu je historie oddílu kuželek TJ Sokol Kolín. Samotný 

výzkum byl proveden metodou orální historie se zapojením celkem jedenácti narátorů. 

Pozornost se upíná zejména na období šedesátých a sedmdesátých let minulého století, 

kdy členky oddílu úspěšně reprezentovaly Československo na mezinárodních soutěžích.

Práce zachycuje oddíl ze dvou pohledů. Jedním je sportovní výkonnost a výsledky 

oddílu v soutěžích, druhým je pohled samotných aktérů.

Abstract

This diploma thesis should contribute to the study of leisure time activities  since the 

middle of the last century. The object of this thesis is history of Sokol Skittles team Kolín. 

Research was  made  with the method of oral history interviewing eleven narators.

Attention is focused in particular from the sixties to the seventies of the last century, when 

the members successfully represented Czechoslovakia in international competitions.

There are two scopes to the research, regarding sport achievements and the preception of   

narators.

Klíčová slova

Volnočasové a spolkové aktivity, historie města Kolína, dějiny sportu, historie Sokola, 

kuželkářský sport, reprezentace.

Key words

Leisure and club activities, the history of the town Kolín, history of sport, the history of 

Sokol institution, skittles, national sport representation.
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1 Úvod

1.1 Historický úvod

Diplomová práce zahrnuje období od konce padesátých let minulého století až do 

současnosti. Období po únoru 1948 přineslo zásadní změny do všech oblastí života 

společnosti. Komunistická strana v čele s Klementem Gottwaldem uplatňovala metody 

importované ze Sovětského svazu. V zemi se rozpoutal politický teror a v rámci 

vykonstruovaných procesů byly popraveny více než dvě stovky nepřátel režimu. 

Ekonomika se soustředila na budování těžkého průmyslu a kolektivizaci zemědělství. 

Snaha kolektivizovat a centralizovat  veškeré činnosti pod jednotné vedení zasáhla i oblast 

volnočasových aktivit 1 . Bylo to zejména Revoluční odborové hnutí, které v rámci 

jednotlivých podniků významnou měrou zastřešilo činnosti různých klubů a sportovních 

oddílů, které byly do té doby organizovány na základě vlastních pravidel a tradic 

v místních spolcích. Jedním z terčů nenávisti byla i Česká obec sokolská, která je jedním 

z témat této práce. 

Komunistické straně se dílo podařilo a Československo se vydalo po cestě budování 

socialismu pod taktovkou Sovětského svazu.  Úmrtí Stalina a Gottwalda v roce 1953 

znamenala konec těch nejhorších politických procesů. S nástupem Antonína Zápotockého 

na post prezidenta republiky je spojována i nechvalně proslulá měnová reforma.  Tato 

reforma vyvolala mezi občany odpor, který byl ale záhy potlačen. A. Zápotocký se ze své 

funkce snažil prosazovat státní moc, naproti tomu vedoucí tajemník KSČ Antonín Novotný 

prosazoval moc stranickou. Společenská krize, která v té době postihovala všechny 

sovětské satelity však nevyústila v Československu v tak masivní odpor jako v Maďarsku, 

nebo v Polsku. Bylo to dané  tím, že žádné skutečně opoziční hnutí zde neexistovalo. 

                                               
1 „Volný čas dle Dumazediera je souhrn činností, které může člověk provozovat s plnou libovůli, buď aby si 

odpočinul, nebo aby se pobavil, nebo přispěl k svému osobnímu rozvoji poté, když se uvolnil od svých 

závazků pracovních rodinných a společenských“.  Selucký, R.: Člověk a jeho volný čas, s. 124

„Oficiálním ideálem, s nímž vstupovala československá společnost do poúnorové éry byl uvědomělý obětavý 

komunista, který před osobními zájmy dává přednost potřebám kolektivu a ve svém volném čase zvyšuje své 

politické vzděláním aby mohl o to lépe plnit pracovní úkoly“. Franc, M., Knapík, J. Soudobé dějiny 4/2010 s. 

621
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Po smrti A. Zápotockého v roce 1957 nastupuje na post prezidenta A. Novotný, který 

si ale zároveň ponechává i funkci prvního tajemníka ÚV KSČ. „Kumulace funkcí upevnila 

jeho osobní moc. XI. sjezd KSČ v roce 1958 orientoval komunistickou stranu na dovršení 

socialistických přeměn společnosti. Celostátní konference  KSČ na začátku července 1960 

konstatovala, že socialismus v naší zemi zvítězil.“2 Důsledkem toho byla změněna ústava, 

kde byla zakotvena vedoucí úloha KSČ, a země dostala nový název Československá 

socialistická republika. 

Začátek šedesátých let přinesl další významné události. Druhá Berlínská krize 

vyústila v postavení Berlínské zdi a  události v Karibiku dovedly svět až na samý práh třetí 

světové války. Oba hlavní aktéři N.S. Chruščov a J.F. Kennedy brzy poté odešli ze scény, 

ale i tak události přispěly k procesu pozvolného uvolňování napětí.

Neutěšená ekonomická situace, nedostatek spotřebního zboží a klesající životní 

úroveň obyvatelstva vedly v ČSSR ke stále větší kritice komunistického vedení země. 

Opozice tentokrát vzešla přímo z řad KSČ a dokázala se prosadit proti stávajícímu 

monopolu A. Novotného. Došlo k rozdělení funkcí a na post prvního tajemníka ÚV KSČ 

byl zvolen Alexander Dubček. A. Novotný pod tlakem okolností v březnu 1968 rezignoval 

i na funkci prezidenta republiky a byl nahrazen Ludvíkem Svobodou. V dubnu téhož roku 

schválil ÚV KSČ akční program, který přinesl dlouho očekávané reformy. Nešlo o 

odchýlení se od vytyčeného cíle, jiné však byly metody jeho dosažení. Tento socialismus 

s lidskou tváří však neodpovídal představám starých stranických struktur a o to méně 

Sovětskému svazu. Pokus o změnu byl potlačen vpádem vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 

1968.

Rok 1968 je v dějinách Československa významným milníkem. Přinesl naději, 

kterou však vystřídalo hořké zklamání. Období, které následovalo po potlačení reforem 

nazýváme normalizací.  Stěžejním dokumentem tohoto procesu byl závazný text: Poučení 

z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Základní silou 

normalizace byla především  vojenskopolitická moc Brežněvovského vedení. První fází 

bylo odstavení Dubčekova vedení, druhou fázi představovala stranická čistka a likvidace 

všech ostatních stuktur polednové refomy.  „Třetí fázi normalizace zahájil Dopis ÚV 

stranickým organizacím, který vyhlašoval principy výměny stranických legitimací, tedy 

                                               
2 Slovníková příručka k Československým dějinám 1948 -1989, Jiří Kocian, Ústav pro soudobé dějiny AV 

ČR 2006, [on line text 10.6.2012]  dostupný na:

http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf



7

čistky v KSČ.“3 Tato akce probíhala na jaře a v létě roku 1970. Vyloučení komunisté byli 

sesazováni ze svých postů a propouštěni ze zaměstnání. Režim těmto lidem přisoudil roli 

manuálních dělníků bez ohledu na jejich znalosti, zásluhy a talent. Čistka postihla zhruba 

třetinu z členské základny KSČ. Normalizace znamenala zakonzervování stavu, pod 

dohledem cenzury a bez možnosti jakékoli koncepční kritiky. Kontakty s kapitalistickým 

světem byly monitorovány a možnosti cestování byly značně limitovány. Občanská 

společnost trpěla pocitem  svázanosti a bezmocnosti. Tento stav nutně přináší i úpadek 

společenské morálky, který se projevoval  např. ve všeobecném rozkrádání společenského 

majetku, narůstání alkoholismu a užívání drog. Občané zcela ztratili zájem se jakkoli 

politicky angažovat. 

Paralyzovaná společnost se začala uvolňovat teprve po smrti generálního tajemníka 

KSSS L.I. Brežněva v toce 1982. Konzervativec, který nekompromisně svíral Sovětský 

svaz i jeho satelity celých osmnáct let, byl sice nakrátko nahrazen dalšími z řad gerontů 

v politbyru (J. Andropovem, a poté K. U. Černěnkem), ale skutečnou změnu přineslo

teprve zvolení Michaila S. Grobačova generálním tajemníkem KSSS v březnu 1985. 

Tento  politik se svými reformami uvolnil stavidla demokratizačním a odstředivým silám, 

které v důsledku způsobily rozpad celého systému a Sovětského bloku. 

                                               
3 Mencl V.: Vznik normalizace v Československu a základy její krize, Křižovatky 20. století s.325
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1.2 Výzkumný projekt – volba tématu

Tématem této diplomové práce je volnočasová aktivita4, kterou zde reprezentuje

kuželkářský sport. Hlavním cílem práce je zmapovat historii a největší úspěchy oddílu 

kuželek TJ Sokol Kolín tak, jak ji popsali ve svém vyprávění členové oddílu.

Kuželky se řadí mezi menšinové sporty. Historie hry je však velmi bohatá a 

v minulosti byla hojně rozšířená a populární. Tato práce může přispět ke zvýšení povědomí 

o tomto sportu, který sám o sobě není nikde výrazně prezentován a publikován

Dějiny oddílu zpracoval v minulosti převážně kvantitativní metodou pan Oldřich 

Lauer, který je také jedním z narátorů. Výsledkem jeho činnosti je almanach s názvem 70

let kuželek v Kolíně.5 V almanachu jsou velmi pečlivě zaznamenány úspěchy členů oddílu 

vyjádřené zejména čísly. Tento almanach byl výchozím materiálem pro přípravu

kvalitativního výzkumu provedeného metodou orální historie, který dokresluje tyto údaje a 

přidává k nim nový rozměr a význam.

Zvláštní pozornost je věnována zejména období od poloviny šedesátých do poloviny 

sedmdesátých let minulého století, kdy členky oddílu byly součástí národní reprezentace. 

Zde se soustředím zejména na zkušenosti ze zahraničních cest a na další aktivity 

související s reprezentačním týmem z pohledů hráček i trenérů. 

Při výzkumu samotném se zaměřuji na motivaci a vlastní přístup narátorů ke sportu 

jako k volnočasové aktivitě. Zajímá mne co přivedlo narátory právě k tomuto sportu a jak 

se jim podařilo tak dlouho vytrvat.

Jako vedlejší téma jsem zvolila komparaci v přístupu z genderového6 a generačního 

pohledu.  Díky rovnoměrnému zastoupení obou pohlaví může být toto genderové srovnání  

                                               
4 Volnočasové aktivity v období  normalizace jsou zpracovány také ve studii Milana Otáhala  (Vaněk M. (ed) 

Obyčejní lidé...?! , svazek Studie) s názvem: Dělníci a volný čas v období tzv. normalizace. Studie se zabývá 

všemi aktivitami a je zaměřena hlavně na dělnické profese. 
5 Přílohy, obr. č.1

6 R. Selucký uvádí v číslech vyjádřené využití volného času mužů a žen podle kategorií v ČSSR v roce 1961. 

Z tohoto přehledu vyplývá, že ženy  mají k dispozici pouze polovinu z volného času, který je uváděn u jejich 

mužských protějšků. V kategorii úředníků (kam se řadí většina narátorů) je rozdíl v trávení volného času 

aktivním odpočinkem u mužů  delší pouze o 30%,  ale ve všech ostatních případech jako je zapojení se do 

veřejné činnosti, sebevzdělávání a poslouchání medií je to opět více než dvojnásobek času, který tímto 

způsobem využívají ženy.  
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dostatečně objektivní.  Naproti tomu generační srovnání zdůrazňuje některé prvky, které se 

vztahují právě jen do doby na kterou je soustředěna hlavní pozornost. 

Diplomová práce je koncipována tak, aby v úvodu seznámila čtenáře s historií města 

Kolína, volnočasových a spolkových aktivit, Sokolské jednoty a konkrétně i historií 

kolínského Sokola. Část teoretického úvodu se zabývá rovněž historií hry, jejími pravidly a 

soutěžemi.

V empirické části jsou v úvodu prezentováni jednotliví narátoři a použitá metoda. 

Stěžejní část práce je sestavena ze vzpomínek narátorů a je členěna do tematických kapitol, 

ve kterých se vzpomínky prolínají. 

Důvodem pro volbu tématu byla jistá nevšednost  historie kolínského kuželkářského 

oddílu. Lidé o kterých zde budu psát, reprezentovali Československo a Českou republiku 

na mnoha mezinárodních soutěžích. V amatérských podmínkách se jim podařilo dosáhnout 

profesionální úrovně a vynikajících výkonů. Dva z členů oddílu trénovali národní 

reprezentační týmy, dva se stali mistry světa a dvě nositelkami titulu zasloužilé mistryně 

sportu. Členové oddílu přivezli a dodnes přiváží medaile z mezinárodních klání a přesto o 

jejich úspěších v Kolíně vědí jen jejich nejbližší a „bratři a sestry“ z místní  sokolské 

jednoty.  

Spojit toto sportovní kuželkářské téma se studiem soudobých dějin je velkou výzvou. 

Díky metodám kvalitativního výzkumu, které jsem při zpracování použila, může být tato 

diplomová práce přínosem pro další výzkum volnočasových a sportovních aktivit občanů

v době tzv. normalizace.
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1.3 Zhodnocení použité literatury a zdrojů

Literatura k vybranému tématu nepatří k těm nejrozšířenějším. Volný čas jako 

předmět zkoumání si zvolil v roce 1966 R. Selucký.  Jeho pokus o ekonomickou formulaci 

problému s názvem Člověk a jeho volný čas je zajímavou komparací socialistického a 

kapitalistického trávení volného času. V knize je popsána a kritizována spousta jevů, se 

kterými se dnes již běžně setkáváme. 

Z pohledu současných autorů jsem zvolila dílo  M. France a  J. Knapíka, kteří 

encyklopedickým způsobem zpracovali oblast kulturního dění a životního stylu 

v Československu v 50. a 60.  letech ve dvousvazkovém Průvodci kulturním děním a 

životním stylem v Českých zemích 1948 -1967, a kteří své poznatky shrnuli také v článku 

publikovaném v časopise Soudobé dějiny 4/2010 s názvem Na člověka najíždíme další 

čtvrtletí.

Pro zasazení práce do historického kontextu jsem pracovala se Slovníkovou příručkou 

k Československým dějinám 1948 - 1989 a s textem V. Mencla, který vylíčil dobu 

normalizace v knize Křižovatky 20. století. 

Historie města Kolína je popsána v několika publikacích, které byly vydány 

v poválečném období. Období po únoru 1948  není v kontextu historie města zpracováno. 

Pro charakteristiku tohoto období jsem využila údajů z propagandistické brožury Čtyřicet 

let budování socialismu na Kolínsku a doplnila údaji z kroniky města a dobového tisku.

Pro kapitolu Dějiny sportu a vznik Sokola jsem čerpala ze skript Jihočeské univerzity, 

která slouží jako studijní materiál k dějinám tělesné výchovy.  Stejnou tematikou se zabývá 

učebnice Přehled vývoje tělesné výchovy na území ČSSR. V této knize jsou pod 

propagandistickými nánosy ukryté relevantní informace k danému tématu. V neposlední 

řadě jsem poznatky k dějinám sportu čerpala i z archaické knihy Dějiny sokolstva v prvém 

jeho pětadvacetiletí. V úvodu je zde popsán vývoj tělesné výchovy před vznikem sokolské 

organizace, v detailu zaměřené hlavně na období po roce 1848. 

Při studiu historie Sokolské jednoty jsem shromáždila zajímavý a pestrý materiál. 

Počínaje výše uvedenými Dějinami sokolstva a Stručného přehledu dějin Sokola 

kolínského od J.V. Prágra, které ilustrují pojetí autorů, kteří byli ryzími sokoly z přelomu

18. a 19. století.  Následují tzv. Památníky, kdy byly dějiny Sokola zachyceny opět  

samotnými sokolskými funkcionáři např. v Památníku vydanému ke 120. výročí vzniku 
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Tyršovy župy. Dějiny samotného kolínského Sokola novodobě zpracovali v krátkém 

přehledu Z. Mikšovská s J. Pejšou. 

Část z historie Sokola na pozadí velkých dějin je výborně zpracována v díle K. 

Kaplana Národní Fronta 1948 -1960. Z tohoto zdroje jsem čerpala poznatky zejména o 

období, kdy sokolská jednota podlehla a byla pohlcena centralizačními snahami KSČ. 

Samotný kuželkářský sport je popsán z technického pohledu ve dvou odborných  

publikacích Bowling a kuželky a Cílové sporty ze kterých jsem čerpala zejména 

terminologii a pravidla hry. Soutěže a ostatní údaje o kuželkářské asociaci jsou zpracovány 

převážně  na základě materiálu J. Jančálka České kuželky 1937 -2007. 

Z historického hlediska je také zajímavá knížka K. Tauše z roku 1939 o zrodu 

kuželkářského sportu na našem území. 

Pro historii oddílu samotného byl výchozím zdrojem almanach 70. let kuželek 

v Kolíně od O. Lauera. Pro doplnění některých dat jsem navštívila archiv kolínské 

sokolovny a použila archiv oddílu kuželek VTJ Kolín. 

Období posledních pěti let, které almanach již nezachytil, protože končí rokem 2007, 

jsem zpracovala sama na základě výsledků soutěží, zápisů ze schůzí, webových stánek 

oddílu, informací od narátorů a zejména od oddílového předsedy Jana Peláka a Dalibora 

Miervy, organizačního pracovníka oddílu kuželek.

Velmi zajímavý pohled na sport a hry je popsán v díle holandského historika Johana 

Huizingy Homo Ludens.  Huizinga se zabývá původem kultury ve hře a některé citace 

z knihy jsem začlenila do své práce právě proto, abych dokreslila podstatu sportovního 

tématu práce.

V rámci historiografiie jsem jako zdroj využila dílo G. Iggerse s názvem Dějepisectví ve 

20. století. Metodologii jsem čerpala převážně z knih autorského kolektivu vedeného M. 

Vańkem a praktické poznatky také v článcích Z. Kusé, F. Mayerové a Z. Vašíčka.

Z oblasti orální historie jsem se inspirovala v díle Obyčejní lidé, kde jsou zpracovány  

zejména vzpomínky pamětníků z dělnických profesí. Inspiraci jsem hledala také 

v publikaci s názvem Fotbalový oddíl Rudá hvězda/Sportovní klub policie České 

Budějovice 1951-2011, ve které využil metody orální historie PhDr. Jiří Petráš.

.
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2 Teoretická část

2.1 Stručné dějiny města Kolína

Město Kolín se nachází ve Středočeském kraji, necelých 70 km na jihovýchod od 

Prahy. Město leží v úrodné Polabské nížině a pozůstatky osídlení se datují již od dob starší 

doby kamenné. 

Četné vykopávky v okolí města zastupují např. vzácnou kulturu zvoncových pohárů, 

kulturu únětickou, bylanskou a provinciální římskou kulturu. Úrodný kraj na řece Labi 

poskytoval obyvatelům dostatek obživy a tak lze usuzovat, že v době založení města  zde 

bylo již husté osídlení.

Město bylo pravděpodobně založeno již za vlády Václava I. (1205-1253).

Historické prameny se v otázce založení města rozcházejí. Do světla psaných dějin 

vstupuje Kolín za vlády Přemysla Otakara II. (1233-1278). Nejstarší datovaná písemná 

zpráva o Kolíně, a to již jako o městě hotovém, které je dáváno příkladem městu jinému, je 

z 8. září 1261. Latinský název města  zněl Colonia Nova, nebo Colonia ad Albim.7

Ve středověku patřil Kolín k nejbohatším městům ve středních Čechách díky 

obchodu se stříbrem z nedaleké Kutné Hory. Dokladem toho byla výstavba ranně gotické 

katedrály sv. Bartoloměje a velikého náměstí s pravidelně rozloženými ulicemi.                                                                                                                              

Kolín měl na počátku husitské revoluce převážně německé obyvatelstvo a tak 

„ ... jako všechna města královská, v nichž měli převahu Němci, stála nepřátelsky proti 

Husitům , tak i Kolín uznával německého a uherského krále Zikmunda (1368-1437) za 

dědice českého trůnu a dne 6. listopadu 1419 vypověděli kolínští s některými pány a se 

sousedními městy Kouřimí, Čáslaví a horníky kutnohorskými válku husitské Praze.“ 8

Husité vypálili dominikánský klášter, stojící na místě pozdějšího zámku a způsobili 

městu další materiální škody. V dobách husitské revoluce se v Kolíně střídali jak příznivci, 

tak i odpůrci husitů. 

Za vlády Jiřího z Poděbrad (1420-1471) se město zotavilo z válečných šrámů a 

stalo se opět vzkvétajícím královským městem.

Doba největší bídy a ponížení nastala v první polovině 17. století, v době třicetileté 

války, kdy byl Kolín, ležící na důležitých komunikačních tepnách, téměř nepřetržitě 

                                               
7 Kamarýtovi J. a L., Město Kolín, s. 10 - 11

8 Štolba J., Kolín, město a okres, s. 11
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obléhán a drancován.  Město postihly i další katastrofy v podobě morových epidemií na 

přelomu 17. a 18. století a dvou katastrofálních požárů v 18. století. 

U Kolína se odehrála 18. června 1757 jedna z nejkrvavějších bitev sedmileté války.

Vojska Marie Terezie (1717-1780) pod vedením maršála Leopolda Dauna (1705-1766) zde 

zvítězila nad  pruským králem Bedřichem II. (1712-1786).

Za vlády císaře Josefa II. (1741-1790) došlo postupně k novému rozkvětu Kolína. 

Do města přišli němečtí obchodníci a řemeslníci a tím pozměnili strukturu společnosti, 

která byla od husitských dob převážně česká.                                                                                        

         Významným zlomem pro město  byla výstavba železnice z Olomouce do Prahy v 

letech 1843-1845. „Jsou zakládány prvé továrny, peněžní ústavy, začíná se rozvíjet 

spolkový a společenský život.“ 9 Vedle starých mlýnů a pivovarů, vznikly od čtyřicátých let 

19. století např. dva cukrovary, lučební továrna, lihovary, cihelny, továrna na zpracování 

cikorky, vagonka, rafinerie, strojírny, tiskárny, pily, elektrárna a celá řada dalších závodů. 

Byla vybudována záložna, spořitelna a filiálky velkých bankovních domů. Město Kolín 

vzkvétalo.

Období mezi válkami znamenalo pro Kolín období rozmachu a rozkvětu. Tato 

šťastná doba však netrvala dlouho a byla znovu přerušena v roce 1939 německou okupací. 

Kolín za 6 roků II. světové války těžce zaplatil nejen životy svých občanů, ale i 

hospodářskými ztrátami , které mu způsobily čtyři zhoubné nálety spojeneckého letectva10, 

„ ... pro které byl kolínský průmysl a důležitá železniční křižovatka významným 

strategickým cílem.“11

Poválečná obnova města se nesla v duchu nadšeného budování republiky. Díky 

obrovskému pracovnímu nasazení se postupně podařilo obnovit výrobu ve všech 

významných továrnách a Kolín se tak znovu stal prosperujícím průmyslovým městem.

V roce 1947 měl Kolín 20 898 obyvatel. Po komunistickém převratu investoval 

stát do znárodněných továren prostředky na jejich rozšíření, byla vystavěna nová sídliště a 

do města se stěhovali lidé za prací. V roce 1951 byla dokončena výstavba kolínské 

nemocnice tehdejšího OÚNZ. V roce 1957 projel Kolínem první vlak tažený elektrickou 

lokomotivou. Město si udrželo postavení důležitého železničního uzlu a svůj průmyslový 

                                               
9 Kamarýtovi J. a L., Město Kolín, s. 15

10 Nálety se v paměti lidí často spojují s německou armádou. Tento všeobecně tradovaný omyl se vyskytuje i 

ve vzpomínkách narátorky p. Rážkové, která podezírá německého soudruha z účasti na bombardování 

Korama. 

11 Prof. Mrzílek, Kolínečku, Kolíne  s. 11
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charakter až dodnes. V devadesátých let minulého století došlo díky změně odbytišť a 

rozpadu RVHP k omezení výroby v některých podnicích. Výroba se musela přizpůsobit 

požadavkům trhu a do města začaly vstupovat zahraniční investoři. V roce 2001 se Kolínu 

podařilo získat tehdy největší investici v České republice - montovnu automobilů japonsko 

francouzského konsorcia pod názvem TPCA12. Město postavilo pro dělníky z automobilky 

další malé sídliště. Významný nárůst v počtu obyvatel se ale nekonal. V roce 1983 měl 

Kolín 30 925 obyvatel a toto číslo se do roku 2012 výrazně nezměnilo.

V roce 2003 byla v Kolíně založena první vysoká škola v kolínském regionu 

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. která je 

první českou vysokou školou se specializací na politické vědy. 

Spolkové činnosti v Kolíně

Cílem této práce není najít kořeny spolkové činnosti, přesto bych se zde ráda krátce 

zmínila o tom, jak se pravděpodobně vyvíjel spolkový život od počátku.

Spolky jako takové vstupují do historie již v průběhu osmnáctého století. Oficiálně

bylo právo spolčovací zakotveno až v Březnové ústavě z roku 1849.

Kolín byl mezi prvními venkovskými městy, kde se začal rozmáhat vlastenecký 

ruch. Spolky se v té době zaměřovaly hlavně na vlasteneckou myšlenku, vzdělávání a jak 

praví  dobový autor: zjemnění duševního života a zušlechtění mysli.“13

Tato snaha o povznesení ducha se projevila např. v roce 1848 založením 

ochotnického divadelního spolku Tyl a v roce 1859 založením pěveckého spolku 

Dobroslav. V té době v Kolíně působila také Kolínská filharmonie, Kruh přátel umění, 

Literární spolek a Řemeslnická beseda s vlastní rozsáhlou knihovnou. Pro rozvoj tělesného 

kultu a ducha českého národa byl v Kolíně, po vzoru Prahy, v roce 1862 založen

tělovýchovný spolek Sokol. Vedle toho existovaly v Kolíně spolky živnostníků, spořitelní 

a pojišťovací družstva, muzejní spolek,  divadelní jednota a další.

Průmyslový rozvoj dával prostor ke vzniku dělnického hnutí. Vznikaly první 

dělnické spolky, které byly na počátku zaměřené na vzdělávání. V roce 1882 tak vznikl 

Všeobecný vzdělávací a zábavní spolek „..jeho působení pod vlivem socialistických dělníků 

trvá jen půl roku.  Když tito ze spolku odešli, byl změněn v čistě zábavní spolek Kollár“14

                                               
12 Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) je joint-venture firem Toyota Motor Corporation a PSA   

Peugeot Citroën; http://www.tpca.cz/cz/

13 Štolba J., Město Kolín, s. 26

14 Jelínek M.,  Město Kolín s. 37
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Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ) byla v Kolíně založena v roce 1906.

Po ukončení I. světové války a vzniku samostatného státu došlo k mnoha zásadním 

společenským změnám. V této době vstupuje do spolkové činnosti druhá etapa, kdy se 

vytrácí původní charakter duchovního rozvoje a dochází ke zdůraznění  kultu tělesného. 

Etapa mezi dvěma válkami navázala na původní strukturu spolkové činnosti. 

S rozvíjejícím se průmyslem se rozšiřovala dělnická základna a s ní i spolky a jednoty. 

V roce 1935 byl v Kolíně založen Svaz československých dělnických turistů.

K zásadním změnám došlo až v období po komunistickém převratu. „Hlavní vlna 

likvidace spolků, které komunistický režim označoval za měšťácký přežitek, proběhla 

v prvních měsících po únoru 1948 a zvláště pak v letech 1951 -1952, v přímé souvislosti 

s přijetím spolkového zákona.“15 Zanikly živnostenské a náboženské spolky a všechna 

ostatní zájmová sdružení a sportovní kluby přešly pod patronát Národní fronty. Po 

uplatnění nových zákonů zbylo v Československu z původních padesáti tisíc jen něco málo 

přes sedm tisíc spolků. 

V Kolínských kronikách je často zmiňována např. aktivita Červeného kříže nebo 

Kolínské filharmonie. Vládnoucí strana kontrolovala občany ve všech oblastech života. 

Podporovala sportovní a zájmovou  a uměleckou činnost, ale zároveň nad ní měla absolutní 

moc.

Teprve na začátku osmdesátých let se začaly ve volnočasových aktivitách 

projevovat nové myšlenky. Generace nepoznamenaná rokem 1968 v nich začala 

vyjadřovat své názory.16 Nové hudební směry daly vzniknou i velmi nevšedním kapelám. 

Na Kolínsku to byla například  punková kapela s názvem Diletant P.17

Po roce 1989 dochází k výraznému omezení podpory státu.  Spousta organizací,

dříve zcela závislých na této podpoře, bojuje dnes o přežití. Náklady na činnost jsou často 

z větší části hrazeny z vlastních zdrojů  a zdrojů získaných od sponzorů. Nabízí se závěr, 

že v dnešní době již spolková činnost není pro občany zajímavá. Naštěstí tomu tak není. 

Stále se najdou lidé, kteří svému koníčku obětují veškerý volný čas i prostředky. 

Nejznámější takovou organizací, která se dostala do povědomí občanů teprve v posledních 

pěti letech, je klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky. V Kolíně dnes působí 44 

sportovních klubů a šest kulturních souborů. 

                                               
15 Franc, M.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v Českých zemích 1948 -1967, s.854

16 Tématikou se podrobně zabývá Miroslav Vaněk v knize  Ostrůvky svobody. Studie Kytky v popelnici  

dokumentuje zrod punku a nové vlny v Československu v osmdesátých letech. 

17 Hejduk, Z.:120x o kapelách Kolínska
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2.2 Dějiny sportu a vznik Sokola

Sport zastává důležitou společenskou funkci v soužití lidské společnosti. Doprovází 

lidstvo od vzniku prvních společenství až do současnosti. „Zápasy v obratnosti, síle nebo 

vytrvalosti zaujímaly odedávna v každé kultuře důležité místo buď ve spojení s kultem, 

nebo jako chlapecké hry a sváteční zábava“18

Zrození sportovní tradice je nejčastěji spojováno s Antickým Řeckem, kde pěstování

tělesné zdatnosti bylo významnou součástí života společnosti. Z původní čtveřice

Panhelénských her se do všeobecného povědomí dostaly hry Olympijské. Tyto hry se 

datují od roku 776 př. n.l. a jejich původ je odvozen od náboženských obřadů a slavností. 

Kromě výcviku k válečným dovednostem, ve kterém dominovala Sparta, existovala i 

tělesná průprava spojená s rozvojem ducha v tzv. kalokagathií19 typická pro Athény. 

Filosof Lucian vysvětluje podstatu kalokagathie v rozmluvě Anarchasa a Solona slovy: 

„Netoliko při cvičení našem o veřejné závody běží a ceny jichž u nich lze dostihnouti;  než 

větší prospěch i závodníkům i celé vlasti z nich dobýváme. Společný totiž boj jiný, všechny 

statečné občany čeká a věnec přitom není ani smrkový, ani břečťanový, ani olivový. Jest to 

věnec jiný, uzavírající v sobě vše co člověka blaží – svobodu totiž každého jednotlivce 

zvlášť a společné otčiny vůbec, blahobyt a slávu její, zachování rodin a rozkoše slavností 

vlasteneckých. Slovem vše nejlepší, čehož by někdo od bohů přál sobě dosáhnouti.“20

Středověká feudální společnost ideálům sportu nepřála. V aristokratických kruzích 

se v této době setkáváme hlavně s rytířskými turnaji. Prostý lid své sportovní hry pěstoval 

hlavně v podobě sváteční zábavy. Církev tělesná cvičení neuznávala vůbec.

Ani doba renesance nepřinesla v tomto směru žádný zásadní zvrat: “Výchovný 

ideál humanismu právě tak jako přísně moralistický ideál reformace a protireformace 

nebyl schopen plně uznat hru a tělesné cvičení za kulturní  hodnoty. Až do osmnáctého 

století  nelze zjistit, že by byly dosáhly  v životě společnosti jiného postavení.“21

                                               
18 Huizinga J., Homo ludens, s. 177

19 Kalokagathia – v širším významu je kalokagathia ideál řecké výchovy usilující o dosažení harmonicky 

spjatých tělesných a duchovních hodnot. Tělesná výchova pěstovala krásné (řecky kalos) tělo, a dobrého 

(řecky agathos) ducha, vyznačujícího se ctností, spravedlností a udatností. 

20 Scheiner J., Dějiny sokolstva v prvém jeho dvacetiletí, s. 9-10

21 Huizinga J., Homo ludens, s. 177-178
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Tereziánské a Josefinské reformy v druhé polovině osmnáctého století vedly 

k uvolnění atmosféry v Habsburské říši a tedy i v Českých zemích. Se zavedením povinné 

školní docházky došlo i na tělesná cvičení. Tereziánský školní řád dokonce doporučoval 

zakládat dvě  hřiště – jedno u školy a druhé za obcí. 22

Údaje o zavádění tělocviku do Českých zemí v devatenáctém století popisuje např.

Josef Scheiner (1861-1932) v díle Dějiny Sokolstva. Podle tohoto zdroje zřídil, za podpory 

šlechty, v roce 1842 Rudolf von Steffany (1817-1855) v Ledebourském paláci soukromý 

privilegovaný tělocvičný ústav pro gymnastické učení. „V roce 1843 byl i ustanoven od 

stavů království českého zemským učitelem tělocviku s ročním platem 400 zl. a s povinností 

vyučovati bezplatně dvanáct dekretistů“23

V tomto tělocvičném ústavu cvičili i významní čeští intelektuálové, jako například 

František Palacký, Jan Malýpetr a Miroslav Tyrš.

V roce 1845 byl však Steffany povolán do Vídně a jako náhradu za sebe určil 

Gustava Fridricha Stegmayera (1812-1883). Stegmayer působil v této funkci rovných deset 

let a poté pokračoval jako učitel tělocviku na Vídeňské universitě. Oba výše jmenovaní 

pánové byli původem z Pruska. Josef Scheiner dále uvádí, že „ … odjížděje z Prahy 

navrhoval horlivě stavům zemským, aby pro uprázdněné místo pouze v Německu, kde prý 

jedině nejlepší učitele tělocviku nalézti lze, náhradníka hledali, ..“24

Stavy však Stegmayerův návrh nepřijaly a na uvolněné místo byl jmenován Jan 

Malýpetr (1815-1899). Malýpetr se stal vůbec prvním českým učitelem tělocviku. Byl 

spolutvůrcem prvního českého tělocvičného názvosloví a propagátorem cvičení žen. „Do 

jeho ústavu docházely ženy a dívky z řad středních a  vyšších vrstev inteligence, které měly 

finanční prostředky a časové možnosti pro pěstování tělesné výchovy“.25

V roce 1847 byl založen Akademický spolek tělocvičný, ve kterém se pod vedením 

právníka Adolfa Hájka (1825-1915) scházeli čeští i němečtí studenti k mužnému tužení

svalstva. S nástupem Bachova absolutismu (1848) však byla tato aktivita záhy ukončena. 

Režim tvrdě potlačoval veškeré snahy o sdružování se ve veřejných sportovních spolcích  a 

povoleny byly pouze soukromé nebo zemské ústavy.

                                               
22 Vybrané kapitoly z dějin tělesné výchovy [on line text 15.7.2012] dostupné na 

http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_tv/modules/low/kurz_text.php?id_kap=23&kod_kurzu=kat_tv_9025

23 Scheiner J., Dějiny Sokolstva v prvém jeho dvacetiletí, s. 13

24 Scheiner J., Dějiny Sokolstva v prvém jeho dvacetiletí, s. 13

25 Reitmayer L., Přehled vývoje tělesné výchovy na území ČSSR, s. 43



18

V tomto období fungoval v Praze již zmíněný ústav vedený Janem Malýpetrem.

Tělocvik byl pěstován ještě např. v Schmidtově ortopedickém ústavu na Václavském 

náměstí v domě „U Doušů“, kde získal lásku k tělocviku například i Miroslav Tyrš (1832-

1884).

Teprve po pádu Bachova absolutismu v roce 1859 bylo možné naplno zahájit 

aktivity spojené se zakládáním spolků a veřejných tělocvičných jednot. 

V roce 1862 vznikla v Praze první tělovýchovná organizace v Čechách, a to 

Tělocvičná jednota pražská, pro kterou byl navržen název SOKOL, který se rychle vžil. 

Prvním starostou Sokola se stal Jindřich Fügner (1822-1865),  náměstkem starosty se stal

Dr. Miroslav Tyrš.

Jindřich Fügner se původně věnoval obchodu a později pojišťovnictví. Ačkoliv byl 

v podnikání úspěšný, měl vyšší cíle. Nadále se vzdělával, věnoval se hudbě a sportu. Díky 

dlouholetému studiu v cizině získal všestranné vzdělání, široký rozhled a ovládal několik 

jazyků. Když se ve vlasteneckých kruzích seznámil s M.Tyršem, pomáhal mu uskutečnit 

jeho myšlenku na založení českého tělocvičného spolku. V Sokole Fügner navrhl a zavedl 

tykání všech členů a oslovování „bratře“ a také se zasloužil o výstavbu první sokolovny 

v Sokolské ulici (bývalé Hradební) v Praze.26

Dr. Miroslav Tyrš byl uznávaným tělovýchovným odborníkem. Vystudoval práva 

a estetiku. Od dětství měl chatrné zdraví, a proto na radu svého lékaře začal v Praze cvičit. 

Navštěvoval již zmíněný tělocvičný ústav Schmidtův a později ústav Jana Malýpetra. 

Dr. Miroslav Tyrš žil naplno prací pro Sokol.27 Spolu s dalšími kolegy navrhl 

uspořádat první slet Sokolů již roku 1866. Tento záměr byl ale úředně zakázán. Když bylo 

v roce 1871 vydáno první číslo časopisu Sokol, uveřejnil v jeho úvodu stať a názvem Náš 

úkol směr a cíl, kde „ ... charakterizoval Sokol jako neprůlomnou hráz proti všem 

nepřátelům národa. Dále zdůraznil, že základem práce Sokola musí být především tyto 

prvky: práce pro národ, pokrok, slovanská vzájemnost a demokratismus.“

                                               
26 Reitmayer,L. Přehled vývoje tělesné výchovy na území ČSSR, s. 57

27
Tyrš se vedle činnosti v Sokole nadále věnoval dějinám výtvarných umění. V roce 1881 byl ustanoven 

docentem dějin umění na české technice. Za nedlouho mu bylo nabídnuto místo profesora tohoto oboru na 
univerzitě pod podmínkou, že se vzdá místa náčelníka v Sokole. Po dlouhém váhání Tyrš tuto podmínku 
přijal. Jeho zdravotní stav se však stále zhoršoval. Odjel na léčení a v srpnu 1884 tragicky zemřel v Oetzu v 
Tyrolských Alpách.
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Zpočátku převládala v Sokole snaha soustředit se na tělovýchovu, ale jak rostl vliv 

mladočechů dostával se do popředí politický ráz.  „Do Sokola vstupovali hlavně řemeslníci, 

obchodníci a příslušníci  středního stavu a pokrokové inteligence.“28

Sokolové se na veřejnosti prezentovali prostřednictvím tzv. sletů. První slet 

s veřejným vystoupením se podařilo uskutečnil 18. 3. 1882 u výročí 20 let založení Sokola. 

„Všechny slety konané před první světovou válkou ideově-politicky spojovány 

s myšlenkami národního osvobození z rakousko-uherského jha, boje proti germánskému 

tlaku a za slovanskou vzájemnost.“29

V roce 1897 se uskutečnily volby do Říšského rakouského sněmu. Prvně se voleb 

zúčastnila i nemajetná třída a do sněmu se dostali zástupci sociální demokracie. Ideově se 

sociální demokraté s příznivci Sokola neshodovali. Sokolové se v politice přikláněli spíše 

ke straně národně socialistické. Tato politická nesourodost se odrazila i ve spolkové 

aktivitě. Byl založen Svaz dělnických tělocvičných jednot (SDTJ), kam přešla i řada 

Sokolů, kteří se ideově hlásili k sociální demokracii.  

Nezanedbatelnou část společnosti tvořili věřící. Církev již nemohla zavírat oči před 

vývojem společenských trendů a tak byla v roce 1908 ustanovena katolická tělovýchovná 

organizace OREL.

Se vznikem samostatného Československa v roce 1918 se sport z větší míry dostává 

pod hlavičku Ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. Při tomto 

ministerstvu byl v roce 1920 zřízen i poradní sbor pro tělesnou výchovu, ve kterém měli 

rozhodující slovo zástupci České obce Sokolské (ČOS). Usilovali o založení vysoké školy 

pro vzdělávání tělovýchovných odborníků a o výstavbu tělovýchovných zařízení ze 

státních prostředků. Z důvodů omezeného rozpočtu však k úplné realizaci nemohlo dojít. 

V období první republiky se za státní prostředky realizovala pouze výstavba Strahovského 

cvičiště a Strahovského atletického stadionu. 30

V meziválečném období došlo v SDTJ k politickému rozkolu mezi revolučním a 

konzervativním křídlem. V roce 1921 se ze SDTJ oddělila část dělnictva a založila novou  

organizaci s názvem Federace dělnických tělocvičných jednot (FDTJ). „Již bezprostředně 

po svém založení prokázala FDTJ svou akceschopnost vlastním hromadným 

                                               
28 Mikšovská Z., Dějiny kolínského Sokola, s. 4

29 Reitmayer L., Přehled vývoje tělesné výchovy na území ČSSR, s. 81

30 Kaplan K., Národní fronta 1948-1960, s. 107 - 115
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tělovýchovným vystoupením na pražských Maninách,  pro které byl zvolen název 

Spartakiáda.“31 Ve stejné době probíhala rovněž první celostátní Dělnická olympiáda pod 

hlavičku SDTJ. 

Po ukončení II. světové války byly počty členů v tělovýchovných organizacích 

následující: nejpočetnější byl Sokol s jedním milionem  členů, Orel uváděl 190 tisíc členů 

a DTJ 110 tisíc členů.

„V roce 1945 byl ustanoven Ústřední národní tělovýchovný výbor, který měl 

připravit sjednocení organizací.“32

Organizace, které si s výjimkou sportu, byly ideologicky velmi vzdálené, těmto 

prvním snahám vzdorovaly. Po únorovém převratu v roce 1948 však už neměly prostředky

kterými by svou svébytnost uhájily. KSČ se svými centralizačními aktivitami sdružila pod 

hlavičkou Sokola všechny tělovýchovné jednoty a spolky v republice.  

Komunisté plánovali sloučení všech tělovýchovných organizací již na březen 1948. 

Chtěli využít chystaný všesokolský slet k propagaci sjednocené tělovýchovy. Akce však 

neprobíhala zcela dle jejich představ. Čistky, které byly v Sokole prováděny, jen 

prohlubovaly odpor Sokolů vůči komunistické straně. 

„Tradiční politická orientace většiny aktivních Sokolů určovala jejich postoj 

k únorovému státnímu převratu – nesouhlas a odpor. Únorový převrat a poúnorový vývoj 

se v jejich činnosti projevil poklesem jejich dřívější obětavosti, nadšení a ochoty 

k dobrovolné práci. Bez těchto vlastností se ztěžovala příprava sletu. Změna politických 

poměrů způsobila i odvolání četných zahraničních výprav ze západoevropských států a 

USA.“ 33

IX. všesokolský slet se uskutečnil ve dnech 19.-27. června 1948. „Sletové dny 

uzavíral průvod Sokolů Prahou. Cvičení se těšila velké účasti diváků a také průvodu 

přihlížely desítky tisíc občanů. Z tohoto hlediska představoval slet velký úspěch Sokola, 

uznávaný i politickými místy. Ta se však zaměřila především na politické hodnocení sletu, 

které dopadlo natolik nepříznivě, že se stalo podnětem rozsáhlé politické čistky i správních 

a soudních postihů.“34

                                               
31 Reitmayer L., Přehled vývoje tělesné výchovy na území ČSSR, s. 107

32 Kaplan K., Národní fronta 1948-1960, s. 107

33 Kaplan K., Národní fronta 1948-1960, s. 109

34 Kaplan K., Národní fronta 1948-1960, s. 110
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Nastupující totalitní režim, přes všechna opatření, nedokázal zcela zamezit veřejným 

projevům nespokojenosti a věrnosti demokracii a svobodné demokratické republice a proto 

zvolil jiné metody. Pod záminkou sjednocení tělovýchovy se komunistům zakrátko

podařilo Sokol zcela pohltit, vyčistit a přizpůsobit svým potřebám. Během jednoho roku 

zůstal ze Sokola pouze jeho název a téměř dalších dvacet let trvalo, než se Sokolové mohli 

nadechnout svěžího vzduchu a pokusit se o obnovu činnosti.

V oblasti sjednocené tělovýchovy byla v roce 1955 pod taktovkou KSČ 

zorganizována první celostátní Spartakiáda, která nahradila původní Sokolské slety, 

Dělnické Olympiády a  Spartakiády. Spartakiády se konaly v pětiletých intervalech35 až do 

roku 1985. 

Po sjezdu Čs. spisovatelů v roce 1967 došlo k otevření diskusí o vývoji společnosti.

Do vedení státu nastoupila nová politická garnitura. V dubnu byl svolán sjezd ČOS na 

kterém se sešli bývalí Sokolové. Snahou ČOS bylo získat zpět samostatnost a vymanit se 

ze struktury ČSTV 36 . Byla zahájena příprava změn v zákoně, který by tuto snahu 

zlegalizoval.  

V červnu 1968 uspořádali Sokolové pochod Prahou na památku atentátu na 

říšského protektora R. Heydricha (1904-1942). Bylo to tehdy jediné velké vystoupení 

Sokola na veřejnosti. S příchodem okupačních vojsk v srpnu 1968 byly veškeré snahy 

pohřbeny.

V období normalizace byl  název Sokol zcela odstraněn a členové Sokola museli 

znovu opustit funkce. „V roce 1968 se do tělocvičen vrátila řada sokolských činovníků a 

cvičitelů, kteří byli po IX. všesokolském sletu v roce 1948 ze sokolských jednot vyloučení a 

nebo dobrovolně odešli. Nastala renesance cvičení. Sokolští cvičitelé svým vztahem ke 

cvičitelské práci přivedli a  vychovali  další mladé cvičitele.“37

A opět bylo nutné počkat dvacet let, než nastane vhodná doba k probuzení. Po 

událostech ze 17. listopadu 1989 došlo v Československu k obnově demokratického 

politického systému.  Již na začátku prosince 1989 se v Praze sešlo 15 sokolských 

                                               
35 V období rostoucí nespokojenosti s režimem v roce 1968, zesílil odpor proti sjednocené tělovýchově. 

Sokol, Orel, i DTJ usilovaly o obnovení činnosti. Zástupci Sokola začali plánovat XII Všesokolský slet na 

rok 1970. Okupace země a následná normalizace zhatily plány sokolů.  Přípravy na IV. Celostátní 

spartakiádu byly však těmito událostmi ochromeny a spartakiáda v roce 1970  byla zrušena. Jistou roli hrály i 

obavy, že by se velká shromáždění mohla zvrhnout v protirežimní demonstrace.

36 Československý svaz tělesné výchovy byl ustanoven v březnu 1957. 

37 Kozlovský R., Melichar B., Těšitel J., Zedník J., Sokolská župa Tyršova 1884-2004, s. 46
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činovníků, kteří ustavili přípravný výbor pro obnovu Sokola. K obnovení došlo 7. ledna 

1990 v Praze za přítomnosti 3 500 bývalých činovníků z celé republiky. 

2.2.1 Historie Sokola Kolín 

Kolínský Sokol byl v pořadí třetí sokolskou jednotou, která vznikla mimo Prahu

(po Jaroměři a Nové Pace). Žádost o schválení stanov, které byly vypracovány podle 

stanov pražské jednoty, byla podána okresnímu hejtmanství 28. července 1862 a k její

schválení došlo 9. října téhož roku. Podle stanov bylo účelem spolku pěstování tělocviku 

společným cvičením, společnými výlety, zpěvem a šermováním. 38

„V Kolíně přičinil se o zřízení Sokola především inženýr K. Schuster. Jednota 

zaražena 25. června 1862. V září 1862 odbývána první schůze, starostou zvolen Jan 

Balling, náčelníkem učitel Skalický. První cvičení odbýváno na hořejším ostrově, v zimě 

v hostinci „Liberci“. V létě pořádán prvý výlet na Husu“39. 

Počty členů se v prvních deseti letech činnosti zdvojnásobily: „Spolek ten, čítaje 

z počátku 120 členů, postupem času nabýval v městě vždy větší obliby, až v r. 1872 čítal 

300 členů“40

Prvními cvičiteli byli učitelé František Skalický a Antonín Červenka. Oba byli 

v roce 1864 udáni, že se účastní sokolských výletů a po disciplinárním vyšetřování ve 

škole ze Sokola vystoupili.41

Touto událostí podle A.V.Prágra „... činnost tělocvičná značně utrpěla a vzpamatovala se 

až v roce 1869, kdy notář Antonín Hájek trvale usídlil se v Kolíně a jako znalec věci 

tělocvičné ujal se jí zdatně společně s nově založeným sborem cvičitelským.“42

S příchodem notáře A. Hájka, toho muže, který při studiích v Praze stál v roce 1847 

u zrodu česko-německého Akademického tělocvičného spolku, nastal v kolínském Sokole 

skutečný rozkvět. „A. Hájek se ihned aktivně zapojil do činnosti Sokola. Převzal vedení 

tělocvičné činnosti a byl zvolen náčelníkem. Později se stal starostou kolínského Sokola a 

Sokolské župy Tyršovy.“43

                                               
38 Mikšovská Z., Dějiny kolínského Sokola, s. 4

39 Scheiner J., Dějiny Sokolstva v prvém jeho dvacetiletí, s. 24-25

40 Prágr A.V., Sokol kolínský – stručný přehled jeho dějin, s. 3

41 Mikšovská Z., Dějiny kolínského Sokola, s.4

42 Prágr A.V., Sokol kolínský – stručný přehled jeho dějin, s. 5

43 Pejša J., Dějiny kolínského Sokola – Osobnosti spjaté s Kolínským Sokolem, s. 29
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V prvních letech existence Kolínského Sokola byl kladen důraz hlavně na zábavní 

činnost a výlety. Výlety do okolí doprovázené hudbou byly mezi Sokoly velmi oblíbené.

Jméno Františka Kmocha, kapelníka sokolské kapely, je dodnes známé u nás i 

v zahraničí. 44 Tento původem učitel, byl v roce 1873 odvolán ze svého místa 

s odůvodněním, že zanedbává své povinnosti a věnuje se hlavně hudbě. Za jeho odvoláním 

však stálo pravděpodobně  jeho aktivní vystupování ve prospěch Sokola.

Samotné cvičení bylo v té době zanedbáváno, protože Sokolská jednota neměla 

svou vlastní tělocvičnu a byla nucena si pronajímat různé místnosti, většinou v hostincích. 

Až teprve v roce 1872 byl zakoupen tzv. Horákův statek45 na Pražském předměstí vedle 

židovského hřbitova a v květnu 1873 byl na jeho místě slavnostně položen základní 

kámen 46 k budoucí Sokolovně, kterou navrhoval stavitel Josef Blecha. Nedostatek 

finančních prostředků ale způsobil, že se stavba protáhla a byla dokončena a slavnostně 

otevřena až 29. června 1878.47

Vlastnictví Sokolovny a pronajímání jejich cvičebních a dalších prostor, včetně 

restaurace, se stalo důležitou součástí finančního hospodaření a budoucí prosperity a 

rozvoje jednoty.

„Od počátku 90. let 19. století docházelo v jednotě ke sporům. Soudobý kronikář 

charakterizoval  situaci tak, že Sokol přestal plnit  původní poslání a  účel a stal se 

spolkem agitačním pro volby do obecního zastupitelstva. Rozkol byl tak hluboký, že 

v Kolíně vznikl v roce 1899 druhý sokolský spolek, který nesl název Sokol II. Obě 

tělocvičné jednoty spolu soupeřily až do roku 1917, kdy došlo k usmíření.“48

V průběhu I. světové války nebyla činnost Sokola přerušena, přestože řada mužů 

narukovala na frontu. Většina práce zůstala na ženách, které organizovaly cvičení, výlety a 

koncerty. Budova Sokolovny byla zabrána a používána jako lazaret.49 Ze členů Sokola, 

kteří nenarukovali byl sestaven Ochranný sbor, který vypomáhal správě města. Svou 

                                               
44 Od roku 1962 se v Kolíně pravidelně koná mezinárodní festival dechové hudby s názvem Kmochův Kolín. 

Festival trvá tři dny a počtem účastníků se řadí k těm nejmasovějším. 

45 Přílohy, obr. č.2 

46 Přílohy, obr. č.3

47 Mikšovská Z., Dějiny Kolínského Sokola, s. 5

48 Mikšovská Z., Dějiny Kolínského Sokola, s. 7

49 Přílohy, obr. č.4
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hlavní funkci sbor plnil v době, kdy do města přijížděly vlaky s raněnými vojáky. 

V prvních dnech nového státu  byl vyhlášen  týden sokolské služby, při níž sokolové 

pomáhali při přebírání důležitých úřadů a zaujali důležité posty v Národních výborech.50

V publikacích dokumentujících historii se také uvádí skutečnost, že v roce 1919 

třicet členů kolínské jednoty odjelo na Slovensko pomáhat s obranou hranic proti ofenzívě

vojsk maďarské bolševické rudé armády. Sokol zde plnil svou roli obránce národa, pro 

kterou byl původně Tyršem koncipován.

Na VII. všesokolském sletu v roce 1920 zjistili kolínští sokolové válečné ztráty, 

kdy napočítali „ … 22 padlých bratří a 31 legionářů účastných slavné anabase vojska 

českého v širých pláních a horách sibiřských.“51

Tělovýchovná a spolková činnost Sokola Kolín byla v průběhu 20. století ještě 

dvakrát násilně přerušena. Poprvé to bylo za 2. světové války po vzniku německého 

Protektorátu Čechy a Morava v roce 1941. Sokol byl  rozpuštěn a majetek jednoty zabaven.  

K obnovení činnosti došlo ale ihned po ukončení okupace 5. května 1945. „Jednota opět 

zahájila cvičení, které nejvíce navštěvovaly ženy, účast mužů a dorostu byla slabá. Byly 

obnoveny staré odbory a vytvořily se nové. V roce 1946 v Sokolovně existovaly tyto 

oddíly : box, jezdectví, kuželky, lyžování, odbíjená, plavání, šerm, těžká atletika (vzpírání 

břemen), veslování a nejaktivnější byl oddíl košíkové. Znovu zahájil činnost i hudební a 

loutkářský odbor. Celkem měla jednota v této době 1336 členů.“52

Do roku 1948 se podařilo rozvinou činnosti v plném rozsahu a také dokončit 

stavební úpravy Sokolovny.

Podruhé se stopa Sokola Kolín vytrácí z historie v polovině 50. let minulého století.  

Ústřední akční výbor Národní fronty přijal 27. února 1948 usnesení o splynutí  všech 

tělovýchovných organizací do jediné. Cílem bylo vybudovat nový Sokol s novou 

strukturou a hlavně ideovou náplní. Do kolínského Sokola byli přijati členové z DTJ, Orla 

a Lawn tenisového sdružení. V červnu se konal poslední všesokolský slet, na kterém dali 

sokolové veřejně najevo své smýšlení a sympatie k prezidentu Benešovi. Neohrožené 
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51 Prágr A. V., Sokol kolínský – stručný přehled jeho dějin, s. 13

52  Mikšovská Z., Dějiny kolínského Sokola, s. 9
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vystupování  mnozí ze Sokolů zaplatili vyloučením z jednoty. Očista kolínského Sokola od 

demokraticky smýšlejících osob trvala do listopadu 1948. Do té doby bylo vyloučeno 72 

členů, osm jich bylo škrtnuto a sedmi byla udělala důtka. Na konci roku 1948 přestaly 

existovat župy a byl zřízen Okresní výbor Sokola v Kolíně. 

Později, v duchu komunistického hesla „Sokol patří pracujícím“, začaly vznikat 

tělovýchovné závodní organizace. Byla tak připravena půda pro likvidaci původního 

Sokola. V Kolíně byl u železničních dílen založen Sokol ČSD Kolín, se kterým původní 

jednota v roce 1952 splynula. Původní Sokol Kolín se v této době potýkal s poklesem 

členské základny. Mnoho členů přestupovalo do závodních tělovýchovných jednot, a tak 

na výroční schůzi TJ Sokol bylo usneseno, sloučit se se Sokolem ČSD. „V dubnu roku 

1952 se konala slučovací schůze a nová jednota nesla chvíli název Sokol ČSD Kolín. Už v 

roce 1953 se ale musela přejmenovat na TJ Lokomotivu Kolín.“53

Koncem šedesátých let přinesla doba politické a společenské uvolnění a s ním 

přichází i snahy o obnovení činnosti sokolské organizace. Sokol ČOS (Česká obec 

Sokolská) se chtěla opět soustředit na tělesnou a mravní výchovu mládeže. Příznivá situace 

se ale velmi zkomplikovala okupací země vojsky Varšavské smlouvy 21. 8. 1968. 

V následujícím průběhu normalizace musel být název Sokol postupně odstraněn a členové 

Sokola byli odstraňováni z vedoucích funkcí podniků a organizací.

Po listopadových událostech roku 1989 se do společenského dění zapojili i bývalí

členové Sokola. „V Kolíně byla ustavující valná hromada obnovené sokolské jednoty dne 6.

2. 1990 za účasti osmdesáti bývalých členů Sokola Kolín a řady hostů – sokolů z okolních 

obcí.“ 54     

V průběhu dalšího období byl obnovenému Sokolu Kolín navrácen všechen 

původní majetek a pod jeho křídla se vrátily i sportovní oddíly Lokomotivy Kolín.

„Dne 25. 2. 1991 byla na jednání výborů OV ČOS Kolín a Nymburk obnovena 

Sokolská župa Tyršova a byl ustaven výbor župy.  V březnu 1991 uspořádalo náčelnictvo 

obnovené župy Tyršovy školení pro cvičitele a pomahatele ukončené zkouškami.  Župa 

Tyršova tak navázala na své poslání – výchovu cvičitelů.“55

V současné době má Sokol Kolín pouze 4 oddíly (Sokolská všestrannost, gymnastika, 

kuželky a šachy), v nichž je organizováno na cca 500 členů. Sokol Kolín, stejně jako 
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ostatní tělovýchovné organizace, velmi postihl úbytek financí z provozu společnosti Sazka.

Příjmy TJ Sokol Kolín nejsou dostatečné pro zajištění provozu Sokolovny a tak se na 

všechny náklady skládají jednotlivé oddíly. Tato situace vyvolala odstředivé reakce, které 

začaly odchodem oddílu lehké atletiky v roce 2009 a vytvořením druhé samostatné 

sokolské jednoty v Kolíně s názvem TJ Sokol Kolín atletika. Podíl atletů na provozu 

Sokolovny bylo nutné rozpočítat mezi ostatní oddíly. Některé ze zbývajících oddílů tuto 

zátěž již neunesly a jednotu postupně opustily. Jedná se o oddíly karate, volejbal, lyžování, 

stolní tenis, společenský tanec a historický šerm. 

Navzdory těmto faktům bývá Sokolovna jen zřídkakdy osiřelá. Prostory si 

pronajímají také cvičitelky, které dokáží s atraktivním programem zejména pro ženy vrátit 

do Sokolovny život. Zájemců o sport v dnešní době neubývá.
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2.3 Kuželkářský sport

Základem soutěže je srážení co největšího počtu kuželek prostřednictvím kutálené 

koule. Soutěží jednotlivci (muži nebo ženy), dvojice a družstva. V soutěžích dvojic a 

družstev mohou startovat i smíšené dvojice a smíšená družstva podle propozic / rozpisu 

soutěží.  Kuželky se řadí  mezi  tzv. sporty cílové. 56

2.3.1 Terminologie

2.3.1.1 Kuželna 

Prostor, kde se soutěží se nazývá kuželna, v minulosti byl užíván též název 

kuželník. Původně historicky existovaly jednodráhové, často otevřené kuželníky, ale 

postupně vývojem ke sportovnímu pojetí hry se začaly stavět nejprve dvou a později čtyř a 

vícedráhové kuželny.

Samotné hrací dráhy jsou parketové (Bowling), asfaltové, saduritové, nebo 

nejmodernější z umělohmotných povrchů na skládacích deskách. Délka dráhy je 1950 cm, 

šířka 150 cm (u žlábkové dráhy je šířka 134 cm). 

V hracím prostoru je umístěna tzv. náhozová deska, která musí být  barevně 

odlišena od okolního povrchu.  

Automatický stavěč kuželek (dále jen ASK) je dnes nezbytnou součástí všech 

kuželen. Je zároveň její nejdražší součástí a pro mnohé oddíly v Čechách je pořízení 

nového a moderního ASK jen těžko splnitelným snem.  Na kuželnách se, hlavně v nižších 

soutěžích,  občas můžeme setkat se stavěči veterány. ASK  se skládá ze tří zařízení. Kromě 

samotné mechanické části, která zajišťuje správné postavení kuželek v kříži, je to také

světelný ukazatel, na kterém mohou hráči, ale i diváci vidět nejen jména jednotlivých 

hráčů, ale i sledovat jejich průběžné výkony na drahách, a také průběžný stav celého utkání 

družstev. Třetí součástí je ovládací panel.  Tento panel umožňuje přepínat jednotlivé typy 

her. Panel při zápasech ovládá rozhodčí nebo pomocník rozhodčího. Současné 

nejmodernější kuželny jsou minimálně čtyřdráhové (u nás výjimečně, ale v zahraničí často 

též vícedráhové).57
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Důležitým zařízením kuželny je podavač koulí. Poměrně jednoduché zařízení, 

které zajišťuje návrat koulí zpět ke hracímu prostoru a hráčům. Společně s ASK se 

podavač koulí někdy v sedmdesátých až osmdesátých letech minulého století zasloužil o 

odstranění úmorné ruční práce – stavění kuželek po každém provedeném hodu a vracení 

koulí. Dodnes pamětníci vzpomínají, jak nejen při trénincích, ale i při mistrovských 

utkáních družstev, například na 6x200 hodů sdružených, museli 200 x kuželky postavit (a 

vracet koule), 200 hodů zapsat do pomocného dokumentu o průběhu utkání a pak teprve 

200 hodů odehrát. Bylo to dost náročné.58

2.3.1.2 Kuželky a koule

Pro hru Kuželky se používá devět kuželek. Kuželky jsou postavené na 

čtvercovém ložiskovém kříži na konci hrací dráhy. Ložiskový kříž je natočen tak, že jeden 

z jeho rohů je ve středu šířky hrací dráhy a kuželka na něm postavená je tak nejblíže 

kutálené kouli. Čtyři kuželky jsou postaveny v rozích čtverce o úhlopříčce 100cm, další 

čtyři ve středu každé ze čtyř stran tohoto čtverce. Zbývající devátá kuželka stojí uprostřed 

ložiskového kříže.59

Kuželky mají základnu (patu), tělo, krk a hlavu.  V patě starších typů kuželek byla 

umístěna kulička, která jednak zajišťovala přesné usazení kuželky na ložiskovém kříži a 

pomáhala také pádu kuželky v případě, kdy ložiskový kříž opustila..

Tvar kuželek, materiál ze kterého jsou vyrobeny i jejich váha prošly vývojem, 

jako hra sama. Od tvrdého dřeva se ve druhé polovině 20. století postupně přešlo na 

speciální plasty až se normové hodnoty ustálily na této podobě: hmotnost kuželky je 1750g, 

výška je 400 mm. Prostřední kuželka, nazývaná „Král“, byla o 30 mm vyšší a 30 g těžší. 

Tvar a velikost kuželek zaznamenal v posledních deseti letech lehkou změnu směrem 

k větší „padavosti“ a tím pádem větší atraktivitě hry a středová kuželka „Král“ je již stejná, 

jako ostatní.

Každá kuželka má svůj název. Sami kuželkáři používají nejrůznější 

„krajové“ názvy, které se mohou místně lišit.  Nejznámější, v Čechách používané, je 

označení: „přední a zadní roh“, „levý či pravý sedlák“ a „přední či zadní (levá a pravá) 

fána“. Prostřední je pak vždy „král“.60
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Současná kuželkářská koule musí být zhotovena z rovnoměrné tvrdé plastické 

hmoty, s těžištěm umístěným v jejím středu. Průměr koule je stanoven na 160 mm, 

hmotnost  na 2818 – 2871 g. Koule pro žákovskou kategorii jsou menší a lehčí. Koule se 

drží v dlani a je podpírána prsty.  Kuželkářská koule nemá žádné otvory pro prsty, tak, jak 

je tomu u koule pro bowling.  61

2.3.2 Historie hry 

Kuželky jsou jedním z nejstarších sportů vůbec. Jejich historie sahá až do 

dávnověku, kdy se lidé snažili zasáhnout kamenem určitý cíl. Zpočátku hodem a později 

koulením. Prezident České kuželkářské asociace Jiří Jančálek v Almanachu k 70 letům 

kuželkářského sportu u nás, v kapitole věnované historii, zmiňuje i pramen, hovořící o 

Homérově popisu hry z doby trójských válek, kterou směle můžeme počítat k začátkům 

hry v kuželky.62

Český historik, mnich Gelasius Dobner (1719-1790) ve svém díle Monumenta 

historice Bohemiae z roku 1764 čerpá z málo známých historických pramenů uložených 

v církevních archivech a uvádí, že král Přemysl Otakar II. už ve 13. století zakazuje našim 

předkům hru v kuželky. Z původně příjemné zábavy se hra stávala zdrojem záští a svárů a 

mnoho našich dávných předků dokázalo za jedno odpoledne přijít o majetek. Tady lze 

hledat příčinu, proč byly kuželky i nadále zakazovány stejně jako vrhcáby. Dozvídáme se, 

že i Karel IV. „ … zakázal hru v kuželky a kostky o peníze.“ Hru bylo zapovězeno hrát v 

adventním období a od konce masopustu do bílé soboty velikonoční.“ 63

„Nejstarší písemný doklad o tom, že staří Čechové hráli rádi kuželky je z roku 1261 kdy 

jihlavská městská rada zakázala hrát kostky a kuželky.“ 64      

Ve 14. století měla hra „v kuželky“ soutěžní charakter. Soutěže byly velice 

oblíbené, rychle se vyvíjely a postupně se stávaly společenskou hrou.  

Karel Tauš, který byl prvním českým kuželkářským historikem již v roce 1938 

vydal příručku s názvem Kuželkářský sport, ve které píše: „ …Třebaže v posledních letech 

začíná se u nás pěstovati hra v kuželky jako samostatný sport a přesněji řečeno jako 
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sportovní tělocvik, nutné připomenouti, že ve skutečnosti má hra v kuželky za sebou již 

velmi bohatou a zajímavou historii, ačkoliv ne úplně probádanou a do detailů známou.“65

Kdo a kdy začal poprvé hrát současné kuželky se dosud nepodařilo přesně zjistit.

Někteří tvrdí, že jde o sportovní podnikání s tradicí mnoha staletí, jiní jsou toho názoru, že 

je to jen zábava vymyšlená teprve v pozdější době.

Koulení do kuželek nebo vrh koulí pěstovali s oblibou mladí i staří, měšťané i 

venkované, stejně jako bohatí a chudí. „Zmínku o hře nacházíme i v díle anglického

dramatika Williama Shakespeara, posazeném do doby panování krále Richarda II na 

přelomu 15. a 16. století.“66

Některé středověké policejní předpisy v městech německých a rakouských 

obsahovaly také zvláštní ustanovení o hrách v kuželky. 

„Pro nás v tomto směru nebude bez zajímavosti, co praví starý brněnský policejní 

řád z doby císaře Josefa II., § 10 výslovně zakazuje mimo jiného také „hru v kuželky v 

neděle a sváteční dny před čtvrtou hodinou odpolední pod trestem deseti říšských tolarů!

Příčinou podobných policejních zákazů je možné hledat s největší pravděpodobnosti v té 

skutečnosti, že obyčejně kuželkáři nepožívali nejlepší pověsti, oddávajíce se vedle 

ušlechtilé zábavy také neúměrnému požívání piva, vína a rosolek. Nejeden stesk najdeme 

také na hlučné nebo i pohoršlivé chování rozdováděných kuželkářů, kteří pochopitelně 

v hráčské vášnivosti a ráži nemluvili řeči vázané, ale zato asi hodně květnaté a málo 

vybíravé.67

Ty doby jsou už pryč a tak se ještě z minulosti vývoje kuželkářství zmiňme o 

užitečných detailech. Zajímavý je fakt, že v minulosti se vůbec nestavěly pro hru do 

kuželek žádné zvláštní dráhy. Hrálo se kdekoliv, kde byl kousek jakž takž rovného terénu, 

kde se jen vyznačilo místo pro stavění kuželek a pak určitá vzdálenost od nich, odkud se 

koulelo. Bylo to nejčastěji na dvorech zájezdních hospod nebo v jejich zahradách, jak 

můžeme vidět na několika starých rytinách a obrázcích.68

Ani počet kuželek nebýval vždy stejný, takže někde hráčům stačilo koulet jen do 

třech kuželek neboli kolků, kdežto jinde jich stavěli 14 i více. Stavění kuželníků jakožto 

vyhrazených míst či celých prostor pro kuželkovou hru se datuje z konce 15. století, kdy se 

také poprvé objevují jakási vrchnostenská povolení zařizování kuželníků hostincům, 
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jejichž majitelé však museli už za tato povolení platit určitý díl ze zisku a výnosu 

kuželen.69

Od těchto počátků prodělala ovšem i stavební technika s ohledem na budování 

kuželen obrovský pokrok. 

Od otevřených kuželkářských drah se došlo ke kuželnám krytým stříškou po celé 

délce dráhy, pak se budovaly i kryty pro hráče a ještě později se vrchními i postranními 

kryty opatřovaly kuželny po celé délce a šířce, konečně se došlo k dnešním přepychovým 

kuželníkům přímo v sálech, k drahám asfaltovým, parketovým, dokonce i cementovým a 

mramorovým, vybaveným vším myslitelným pohodlím, ano i přepychem. Tento vývoj 

souvisí úzce se stoupající oblibou hry i v panských domech, na zámcích, také klášterech, 

kde všude kuželkářství zdomácnělo. „Jeť kuželkářství jedním z nejjednodušších a přitom 

nejúčinnějších gymnastických cviků, prospěšně ovlivňuje nejen celé tělo, ale také duševní 

schopnosti a náladu hráčů. Při pravidelných cvičeních posiluje se celý svalový 

organismus, na který klade kuželkářství přiměřené a přece dosti značné požadavky 

(zvedání koulí, ohýbání se dopředu při vrhu, rozběh, ustavičný pohyb celého těla apod.), 

přičemž přiměřeně zaměstnává i duševní schopnosti.“ 70

     Také Jan Ámos Komenský v 17. století doporučuje kuželky jako hru „ ... velmi 

vhodnou pro pohyb těla a osvěžení ducha.“ 71  

Největší rozvoj, spojený se všeobecným technickým pokrokem, však kuželky 

zaznamenaly na konci 19. století. Původně jednoduchá a fyzicky nenáročná hra, kdy 

soutěžící provedli jen několik málo hodů, ale často i jen jeden hod, postupně přecházela do 

podoby hry sportovní a začaly se uplatňovat i vícehodové disciplíny, hrané v jednom sledu. 

A tady už začíná současná podoba kuželkářského sportu.
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2.3.3 Organizace kuželkářského sportu

Vznik kuželkářského sportu, jako standardu hry do kuželek je možné datovat až do 

doby, kdy začal být řízen z jednoho centra, které bylo garantem výkladu a dodržení 

jednotných pravidel hry a organizačního zajištění soutěží. 

2.3.3.1 Organizace kuželkářského sportu na mezinárodní úrovni

„První taková sportovní organizace, která vypracovala nějaké stanovy a soutěžní 

řád na evropském kontinentu vznikla již v roce 1885 v Drážďanech a řídila soutěže na 

území tehdejšího Německa.“72

Až teprve v červnu 1926 byla ve Stockholmu, za účasti zástupců ze Spojených 

států, Německa, Švédska, Holandska a Finska založena mezinárodní kuželkářská asociace 

International Bowling Association (IBA) s cílem získat všechny národy, které se věnují 

sportovní hře do kuželek, pro členství v IBA. 

„Měla být vydána jednotná pravidla, povinné řády a v určitých časových 

rozmezích se měla pořádat mistrovství. Jednotou se mělo dosáhnout nejvyššího cíle: dovést 

kuželkářský sport na olympiádu!“ 73

Zpočátku IBA sdružovala 13 zemí, jejíž zástupci se pravidelně scházeli a 

přistupovali noví členové. „Je zajímavé, že se na příklad zasedání IBA v Berlíně v roce 

1936, tedy v roce desetileté existence organizace, zúčastnili vedle Ameriky, Belgie, 

Německa, Francie, Finska, Rakouska, Řecka, Švédska, Švýcarska a Argentiny i dva 

zástupci z Československa, zřejmě Němci ze Sudet, neboť z každé země se mohl zúčastnit 

jen jeden svaz. Československá národní asociace v té době ještě neexistovala a tak naši 

zemi zastupoval od roku 1931 Německý svaz.“74

Vlastní zastoupení v IBA jsme získali až teprve od roku 1938, kdy po rozpuštění 

Svazu německých kuželkářů v ČSR bylo možné vyhovět přihlášce nově založené Asociace 

československého sportu kuželkářského (AČSK). Byli jsme pak také pozváni na 

mistrovství Evropy na září 1939 do Norimberka, které ovšem překazila II. světová válka. 

Ani pro rok 1940 do Helsinek plánované mistrovství se nekonalo.
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„Předsedou IBA byl v roce 1936 Němec P. Schluck a po jeho smrti v roce 1942 

přešlo předsednictví automaticky na prvního místopředsedu E. Ahlströma ze Švédska“.75

Švédské předsednictví v IBA přetrvalo po celou dobu druhé světové války, i když 

většinou jen formálně. „Vlastní činnost IBA byla totiž zastavena, členské příspěvky nebyly 

vybírány a ustaly i mezinárodní styky. Pravdou dále je, že v době švédského předsednictví 

byla hlavní pozornost IBA věnována americké hře do deseti kuželek s koulemi s otvory pro 

prsty (Bowling), přestože tuto hru tehdy v Evropě hráli vlastně jen ve Švédsku a ve 

Finsku.“76

Druhá světová válka znamenala velký zásah do osudů mnoha lidí a na dlouhou 

dobu  přibrzdila, nebo úplně zastavila rozvoj našeho sportu na národní i mezinárodní 

úrovni. Otakar Kádner, ve svém článku do 5. čísla časopisu Kuželky v roce 1957, dál 

vzpomíná na počátky budování mezinárodní kuželkářské organizace: 

„ …Když pak v roce 1946 slavila IBA 20 let svého trvání, poslala jí tehdejší už 

Československá asociace kuželkářského sportu blahopřání a dala podnět k obnovení 

činnosti IBA. Byli to tedy českoslovenští kuželkáři-sportovci, kteří vlastně přivodili 

obnovení mezinárodních styků po válce. Mohli to udělat s důvěrou, neboť jejich domácí 

vrcholná organizace byla dobudována a nesena spolehlivě a obětavě kuželkáři-sportovci z 

Čech, Moravy i Slovenska ve svornosti a bratrství. Připravili jsme pro kongres návrh, aby 

IBA organizovala se stejnou pečlivostí a aktivitou jako hru do desíti kuželek i hru do devíti 

kuželek na asfaltové dráze a aby bylo prováděno usnesení kongresu IBA v Berlíně z roku 

1936 o uspořádání mistrovství Evropa na asfaltových drahách každý druhý rok.

Kongresu v roce 1947 se zúčastnili zástupci Švédska, Finska, Francie, 

Československa a Rakouska; písemné návrhy zaslali Švýcaři. Omluvily se Spojené státy a 

Belgie.“77

Kongres jasně podpořil myšlenku hry do devíti kuželek a jednomyslně se rozhodl 

zřídit zvláštní výkonnou komisi (Executive Committee) pro hru do devíti kuželek na

asfaltové dráze. Pana Otakara Kádnera zvolil jednomyslně předsedou Committee,

místopředsedou byl zvolen Francouz, dalším členem Rakušan. Aby dal kongres co 

nejjasněji na vědomí výraz svého zájmu o hru do devíti kuželek na asfaltu, zvolil Otakara 

Kádnera i jedním ze tří místopředsedů IBA. 
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„Tím byla naše hra postavena úplně na roveň hře do deseti kuželek na parketové 

dráze a dostalo se jí znovu plné mezinárodní odpory.“78

V té době bylo členy IBA, jen několik zemí, kde se hrálo na asfaltových drahách: 

Belgie, Francie, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Švýcarsko, Československo a Maďarsko.

Brzy byly navázány styky také s Lucemburskem a Holandskem a později projevilo zájem i

Dánsko. „Execcutive Committee, které bylo úplně samostatné a mělo také právo vybírat 

členské příspěvky – nejmenší 10, nejvyšší 100 amerických dolarů, podle počtu členů 

jednotlivých svazů – konalo pak první schůzi 22. a 23. listopadu 1947 v Bratislavě, kde 

bylo mimo jiné usneseno, že se všechna mezinárodní utkání, meziměstská i meziklubová 

musejí hrát na 200 hodů; při vytloukané pak do úplného poražení kuželek (ne po pěti 

hodech stavět).“ 79

V roce 1948 se měl konat mimořádný kongres IBA ve Stockholmu. O. Kádner 

připravil zprávu o činnosti své komise, ale došlo na překvapení. „Presidium IBA se 

usneslo, že až na další zastaví činnost IBA, ježto hru do desíti kuželek pěstuje jen malý 

počet evropských zemí, vlastně jen Švédové a Finové. V Americe je organizační činnost 

dostatečně obstarávána tamní mohutnou organizací. Organizační činnost pro hru do devíti 

kuželek na asfaltu nemá však tím býti nijak omezena. Tím byla ukončena jedna kapitola 

mezinárodní organizace kuželkářského sportu a začíná období další …“ 80    

I přes zřízení Execcutive Committee se ukázalo, že struktura IBA nevyhovovala 

zcela potřebám rozvoje kuželkářského sportu. Tím dalším obdobím byl míněn bouřlivý 

rozvoj hry a organizace hry do devíti kuželek na asfaltových drahách v Evropě. O tom 

zavzpomínal další Čechoslovák, který působil v čele mezinárodní kuželkářské organizace, 

Josef Smékal: 

„Od roku 1945 až do konce roku 1951 nebyl kuželkářský sport – ke škodě svého 

rozvoje – řízen centrálně. Vždyť se ani nepořádalo v těch letech mistrovství světa na 

asfaltových drahách. Kromě v roce 1947, kdy z iniciativy rakouských kuželkářů uspořádal 

jejich svaz mistrovství světa, kterého se však zúčastnilo jen několik států, poněvadž některé 

státy nebyly ani pozvány. 
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Dne 27. ledna 1952 u příležitosti mezistátního utkání západní Německo–Švédsko 

se sešli v Hamburku delegáti z Belgie, Německa, Francie, Jugoslavie, Rakouska, Švýcarska 

a Lucemburska, které bylo zastoupeno Belgií, aby obnovili činnost bývalé mezinárodní 

kuželkářské federace pod názvem „Fédération Internationale des Quilleurs“ (FIQ).“81

FIQ se začala starat jak o bowling (tenpin), tak o kuželky (ninepin) a vytvořila 

čtyři samostatné sekce. Jednu desetikuželkovou (bowling) reprezentovanou WTBA (World 

Tenpin Bowling Association) a tři devítikuželkové, jejichž vrcholným orgánem je WNBA 

(World Ninepin Bowling Association) a které definuje typ hracích drah. „Devítikuželková 

sekce „Classic“ (NBC) spravuje hru na drahách zcela hladkých. Nůžková sekce 

„Schere“ používá dráhy, které mají za náhozovou deskou asi pětimilimetrový mělký žlábek, 

na nějž plynule navazuje hladká část. Žlábkovou sekci „Bohle“ charakterizuje žlábek 

v šířce náhozové desky po celé délce dráhy od náhozové desky až k nejbližší kuželce.“ 82 83

Nově zvolené presidium se snažilo přivést do nové organizace další státy, 

sjednotit kuželkářský sport a dát mu jednotné stanovy a sportovní pravidla. Jedním z 

prvních úkolů bylo pořádání mezinárodních utkání, která měla vést členské státy k 

živějším mezinárodním stykům.

„Vrcholnou událostí v roce 1952 bylo uspořádání mistrovství světa na 

specifických nůžkových drahách v Brusselu, kterého se zúčastnila družstva z Belgie, 

západního Německa, Lucemburska, Rakouska a Sárska, Jugoslavie vyslala svého zástupce. 

Mistrovství na asfaltových a parketových drahách, ačkoliv bylo i na tento rok plánováno,

se z finančních a časových důvodů neuskutečnilo.“84

V listopadu 1952 byl také uskutečněn první kongres nové FIQ, který se konal v 

Mnichově-Grünwaldu za účasti Německa, Finska, Francie, Jugoslavie, Rakouska, Sárska, 

Švédska a Švýcarska. Na tomto kongresu bylo rozhodnuto, aby první mistrovství světa na 

asfaltových drahách „Classic“ bylo svěřeno Jugoslávii. Tohoto prvního kongresu

v listopadu 1952 se ČSR nezúčastnila. 

21. až 24. června 1953 pak byl Bělehrad svědkem zdařilého uspořádání prvního 

mistrovství světa v kuželkách. V té době je ve FIQ již celkem 8 států se 47.000 členy. 

„V listopadu 1954 byl konán kongres sekce asfaltových drah ve Vídni, na kterém 

po prvé přicházejí ke slovu naši delegáti, kteří jsou navrhnuti na funkce v mezinárodní 
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sekci asfaltových drah FIQ. A tak v roce 1955 na kongresu FIQ v Saarbrückenu v Sársku, 

kde byly projednány závažné otázky mezinárodního styku v kuželkářském sportu, byli 

dobrovolní pracovníci ČSR zvoleni do funkce předsedy mezinárodní sekce asfaltových drah 

(Josef Smékal) a sportovního referenta (Jaroslav Rázek) při FIQ.“85

O rozmachu sportovního kuželkářství ve světovém měřítku svědčí ta skutečnost, 

že od roku 1952 do roku 1955 se zvýšil počet členských států FIQ z osmi na čtrnáct a ze 

47.000 na 400.000 členů. V roce 2006 se pak k této organizaci hlásilo již celkem 126 

národních svazů. Samotné kuželky (bez bowlingu) dnes řídí  World Ninepin Bowling 

Association (WNBA), která sdružuje 24 národních svazů. Mistrovství světa (MS) 

v kuželkách jsou pořádána ve dvouletých cyklech. 

2.3.3.2 Organizace kuželkářského sportu u nás

Zastupování československých kuželkářů na mezinárodní úrovni od roku 1931 

Německým svazem (viz výše) našim určitě nevyhovovalo a dlouhodobě sílily snahy utvořit 

svoji vlastní českou organizaci. Vždyť už v prvních desetiletích 20. století vznikaly 

v mnoha městech u hospod a v tělocvičných objektech kuželníky a tvořily se kuželkářské 

kroužky, které mezi sebou začaly soutěžit. Vypisovaly se veřejné soutěže a pořádaly 

turnaje s jinými kroužky, zpočátku z blízkého okolí, později z celého území Čech a 

Moravy. V roce 1936 se v Praze - Nuslích v restauraci Na Paloučku při zahájení soutěže 

„O stříbrnou kuželku města Prahy“ sešel překvapující počet pražských i mimopražských 

nadšenců. Z iniciativy několika z nich byl ustaven přípravný výbor a 11. ledna 1937 se ve 

Vinohradském Radiopaláci konala ustavující Valná hromada, jejímž završením bylo 

vyhlášení Asociace československého sportu kuželkářského (AČSK). V čele prvního 

vrcholného orgánu stanul Pavel Varsik. Dne 1. 4. 1937 registrovala již ASČK 620 členů z 

31 klubů a kroužků. 

K. Tauš komentuje dobu takto: „Nejstarší říšský svaz německých kuželkářů 

existuje teprve asi padesát roků, celostátní organizace americké, některých zemí 

skandinávských,  Francie, Polska aj. jsou ještě mladší, asi vůbec nejmladší kuželkářskou 

organizací bude naše Československá asociace sportu kuželkářského se sídlem v Praze, 

založená teprve v posledních letech“ 86.  
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Asociace zpracovala stanovy, které schválil Zemský úřad ČSR a na jejich základě 

pak získaly všechny kuželkářské kluby a kroužky registraci a pevné organizační začlenění.

Druhá světová válka (a vznik protektorátu Čechy a Morava a samostatného 

Slovenského štátu) však znamenala konec činnosti ASČK a byl utvořen SČK (Svaz 

českých kuželkářů) a SAZK (Slovenský amatérský zvëz kolkárov) na Slovensku jako 

protiváha německého kuželkářského svazu. 

„Rok 1942 je význačný skutečností, že SČK poprvé vypsal mistrovskou soutěž ve 

velmi náročné disciplíně 200 hodů sdružených pro dvoudráhové kuželny. Mistrem se stal 

Václav Pihrt výkonem 832 bodů.“87

Po skončení války byla v říjnu 1946 ustavena nová vrcholná organizace ČAKS 

(Československá asociace kuželkářského sportu) a jejím předsedou byl zvolen JUDr. 

Otakar Kádner. ČAKS pod tímto názvem vystupovala v letech 1946-48. Po politickém 

převratu a převzetí moci komunisty a sjednocování tělovýchovy do jedné společné 

organizace, se název vrcholného kuželkářského řídícího orgánu ještě několikrát měnil, 

podle toho zda patřila pod Sokol, ČSTV, společný stát, nebo Českou Republiku. 

„Pro naše kuželkáře byl určitě významný rok 1953, neboť v tom roce byla ČSR 

jednomyslně znovu přijata do nové mezinárodní organizace FIQ. Stalo se tak na kongresu 

v Curychu, kde byly dány pevné základy k další mezinárodní spolupráci mezi všemi 

členskými státy. Náš zástupce na tomto kongresu zastupoval i NDR … Prvního Mistrovství 

světa v roce 1953 se naši reprezentanti ještě nezúčastnili, ale od roku 1955 už na žádném 

šampionátu nechyběli a poměrně často vozili některé z medailí, anebo aspoň obsazovali 

další místa v popředí výsledkových listin.“88

Novodobá historie kuželkářského sportu u nás začíná rokem 1993, kdy se rozpadá 

společný stát Čechů a Slováků a vzniká nový samostatný státní útvar Česká republika. 

Kuželkáři na tuto skutečnost reagují 18. dubna 1993 založením Českomoravského 

kuželkářského svazu (ČMKS), pod jehož křídla se postupně včlenil i rozvíjející se 

bowlingový sport. Soužití a zrovnoprávnění dvou blízkých, avšak rozdílných sportů 

dostalo řád na Valné hromadě v červnu 2001.  Rozhodnutím delegátů zanikl ČMKS a byla 

vytvořena Česká kuželkářská a bowlingová federace (ČKBF), která zastřešuje dva 
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samostatné orgány, kterými jsou Česká kuželkářská asociace (ČKA) a Česká bowlingová 

asociace (ČBA). 

Kuželky nejsou masovým sportem, přesto se ale zájem o ně zvedá a počet členů 

roste. O tomto faktu svědčí i údaje o členské základně v porovnání 30 let. Členská 

základna v roce 1977 registrovala v celém Československu celkem 10 868 členů 

sdružených do 406 oddílů.  V roce 2007 bylo v samotné České republice 9 294 členů v 283 

oddílech. 

2.3.4 Pravidla hry 

Pravidla „hry do kuželek“ procházela vývojem, jako hra sama, ale až teprve od 

začátků organizované činnosti a řízení jednotných soutěží můžeme hovořit o sjednocování 

pravidel na národních a mezinárodní úrovni. Ani samotné sjednocování pravidel hry 

v nově ustanovené Asociaci československého sportu kuželkářského v roce 1937 nebylo 

nijak rychlé a snadné, přestože zásluhou vedení AČSK byla brzy vydána i první 

jednoduchá pravidla, která, mj. už přesně popisovala, jak správně provést odhod koule: 

„Pravidla pro dokonalý vrh koulí

a) Uchopiti kouli, hluboce nabrati dechu, s komíhající se paží se předkloniti, určiti místo 

vrhu, podívati se na místo položení koule, napiati svaly, odhadnouti sílu potřebnou ku vrhu 

a provésti vrh.

b) Vzpřímiti tělo, ramena nechati poklesnouti, uvolniti svaly a znovu hluboce nabrati 

dechu.

c) Pozorovati dopad koule a výsledek vrhu.

d) Uvarovati se veškerých nesportovních pohybů, jako skoků, pomáhání tělem apod.

Takto provedené vrhy uvádějí veškeré svalstvo do pohybu, posilují srdce, plíce a ztužují 

svalovou soustavu tělesnou.“ 89

Že první otcové zakladatelé dobře věděli o čem kuželky jsou, nabádali v dalším 

textu nejen k pravidelnému tréninku, ale také k jistému omezení počtu tréninkových hodů. 

„Dosažení úspěchu podmíněno jest pravidelným cvičením, při kterém jest třeba počet hodů 

postupně, avšak poznenáhlu zvyšovati. Cvičení nesmí býti přeháněno a za nejvyšší hranici 

cvičného výkonu lze počítati 300 hodů.“ 90
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O tom, že vývoj v oblasti pravidel a technických předpisů nebyl vůbec 

jednoduchý, hovoří také článek z roku 1951 z časopisu Kuželky č. 12 :

„10. a 11. listopad 1951 na karlínské čtyřdráze v Praze byl svědkem 

bratrovražedného zápolení o novou úpravu a náplň našich Pravidel kuželkářského sportu. 

S hodinovým zpožděním pustili se bratři nejen do „řádu“, ale také mnohdy do sebe, 

přesvědčujíc se navzájem o tom, co by bylo dobré, jak by se asi projevila ta nebo ona 

změna a podobně(....)Hodně jsme též mluvili o procházení koulí první řadou kuželek, aniž 

by porazila některou kuželku z první řady. Hodně velký krok kupředu byl učiněn 

schválením odstavečku o vystřídání zraněného závodníka náhradníkem. Před zavedením 

této novoty jsme snad jediným sportem, který neuznává náhradníky. Snad příští přebory 

dají nám vědět, co se novým uspořádáním Pravidel kuželkářského sportu uplatnilo.“ 91

Vývoj pravidel a upřesňování dalších detailů spojených s hrou (Soutěžní řád, 

Správní a disciplinární řád, Registrační řád, Řád rozhodčích, Přestupní řád …) kontinuálně 

neustále pokračuje, tak jak je potřeba reagovat na technický vývoj materiálů a požadavků 

hry. Současně platná pravidla z roku 2011 nahradila předcházející pravidla z roku 2010 .

2.3.5 Soutěže 

Ještě před tím, než byl popsán standard správné techniky odhodu koule, tedy dávno 

před rokem 1937, kdy se začal kuželkářský sport centralizovat a celostátně organizovat, 

aktivní kuželkářské kroužky sokolských jednot, nebo zájmových skupin, vypisovaly 

soutěže a pořádaly turnaje v různých disciplínách na nejrůznější počty hodů, zpravidla 

vždy „do plných“, kdy po každém hodu bylo hráči opět postaveno všech devět kuželek. 

„Prvním uznaným rekordem AČSK v disciplíně 100 hodů do plných byl výkon 571 

kuželek, kterého dosáhl 28. 2. 1937 Bohumil Dvořák, člen Kuželkářského klubu Kamarádi.

Po tomto slibném začátku následuje rychlý rozvoj, a to jak po organizační, tak i po 

sportovní stránce. Již 15. 5. 1937 vychází za spolupráce správního výboru AČSK a velkých 

příznivců kuželkářského sportu 1. číslo časopisu „Kuželkářský sport“, který se na dlouhou 

dobu stal platformou pro celorepublikové šíření informací nejen o plánovaných a 

uskutečněných soutěžích, ale také o změnách v pravidlech a technických podmínkách hry.“ 

92

                                               
91 Časopis Kuželky č.12 1951

92 Mrňák V., časopis Kuželky č.5/1957
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Zatímco v Čechách se rychle rozšířily soutěžní disciplíny na 50 a na 100 hodů do

plných, na Moravě se dlouho držela jiná, místní soutěž, které se říkalo „Moravská 

dorážková“, což byl jen místní název pro hru do kuželek.

V roce 1957, při příležitosti 20 výročí organizovaných kuželek u nás vzpomínal pan 

Josef Havran z Brna: „Moravská dorážková byla prvou kuželkářskou „sportovní“ 

disciplinou na Moravě. ..... Později po splynutí svazu českého a moravského v jeden svaz 

objevují se na Moravě prvé začátky vícehodového závodění, tehdy ve formě padesátek, 

šedesátek a i stovek (vše kombinované), ale s dorážkou stavěnou po pěti hodech. Nesmíme 

zapomenout, že i po zavedení vícehodového mistrovství jednotlivců (I. třída stohodovky, II. 

třída padesátky) hráno bylo také ještě stále mistrovství Moravy v Moravské dorážkové.“ 93

Největší rozmach kuželkářského sportu ve světě, ale i u nás doma nastal až ve 

druhé polovině 20. století, kdy se postupně začaly organizovat jednotlivé stupně soutěží na 

národních úrovních (u nás okresní, krajské a celostátní soutěže jednotlivců i družstev) a 

také mezinárodní soutěže počínaje prvním Mistrovství světa v roce 1953.

V současnosti se v České republice v kuželkářském sportu vypisují pro jednotlivé 

kategorie soutěže pro jednotlivce, dvojice (i smíšené), tandemy (i smíšené) a družstva 

(tříčlenná, čtyřčlenná a šestičlenná). Soutěže mohou být buď jednorázové (turnaje, 

mistrovství oddílu, Mistrovství okresu, Mistrovství kraje/oblasti, Mistrovství ČR), nebo 

dlouhodobé (meziokresní a okresní přebory, krajské přebory - dle třídy soutěže, 

mezikrajské přebory – Divize, kuželkářská liga - dle stupně soutěže). Zvláštním druhem 

dlouhodobé soutěže, vypsané pro čtyřčlenná družstva mužů a žen, je Pohár ČKA, který se 

hraje vyřazovacím způsobem na dva zápasy (doma a venku) a mohou se do něj přihlásit 

družstva bez rozdílu výkonnosti a zařazení do skupin ostatních dlouhodobých soutěží.

Prvními mezinárodními soutěžemi byla historicky vzájemná utkání jednotlivých 

klubů a kroužků různých zemí. Nebyla ale organizována centrálně a záleželo na samotných 

vedoucích těchto spolků, jak tato soutěžení (v jakých disciplínách) pojali. 

K uspořádání prvního Mistrovství světa se v roce 1952 odhodlali v Belgii, ale 

protože na tuto soutěž nebyly pozvány všechny členské země FIQ a soutěž proběhla jen na 

„nůžkových drahách“, které nebyly tak rozšířené, jako asfaltové dráhy, zůstala tato soutěž 

historicky osamocena a vlastně i téměř zapomenuta (tedy aspoň z pohledu dnes dominující 

sekci asfalt/classic).

                                               
93 Havran J., časopis Kuželky rok 1957
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Mezinárodní soutěže na asfaltových drahách začaly oficiálně na úrovni státních 

reprezentací až na prvním Mistrovství světa v roce 1953 v Bělehradu, kde proběhly soutěže 

družstev mužů (na 6x200 hodů sdružených) a družstev žen (na 6x100 hodů sdružených). 

Vedle toho se utkali i jednotlivci. Muži na 200 hodů sdružených a ženy na 100 hodů 

sdružených.

Jak již bylo řečeno výše, soutěže Mistrovství světa se konala s dvouletou periodou a 

za dlouhou dobu došlo postupně několikrát ke změnám disciplín a také k rozšíření 

věkových kategorií účastníků. S rozšířením počtu disciplín (jednotlivci, dvojice, tandemy, 

sprinty a družstva) došlo od roku 2005 k rozdělení soutěží MS. Samostatně se konají 

soutěže družstev (v lichých ročnících) a samostatně další soutěže (v sudých ročnících). 

Vedle kategorie dospělých (nad 23 let) už mají svá mistrovství světa také kategorie juniorů 

(19 – 23 let) a kategorie dorostu (15 – 18 let).

Kromě těchto Mistrovství světa reprezentačních družstev jednotlivých států pořádá 

FIQ / WNBA / NBC další soutěže pro oddílová družstva mužů i žen – vítěze domácích 

národních soutěží. Světový pohár (World Cup) pro vítěze ligových soutěží. Evropský 

pohár (European Cup) pro druhá družstva ligových soutěží a Pohár NBC (NBC Cup) pro 

vítěze domácích pohárových soutěží.
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2.4 Historie Kolínského oddílu kuželek

Z almanachu pana  Oldřicha Lauera se lze dočíst, že  v Kolíně existovalo v období 

mezi dvěma světovými válkami deset kuželníků. Všechny byly spojeny s restauracemi. I 

v Sokolovně byla restaurace ke které patřil jednoduchý kuželník. První prokazatelný 

záznam o kuželně v Sokolovně je z roku 1873. Jedná se o plán areálu Sokolovny.94

Dnes však už není známo, zda se tento plán realizoval. Další z dochovaných plánů 

je z roku 1911. Je na něm zakreslena i veranda a oproti plánu z roku 1873 je o 2 metry 

kratší.

„První písemná zmínka o aktivitě této kuželny pochází z roku 1933. Ve Zpravodaji 

kolínské tělocvičné jednoty je zde pochvalně kvitováno „posvícenské koulení o ceny“, 

většinou darované některými členy jednoty. Skoncováno po stranci finanční dobře.“95

Další zajímavá zmínka o kolínské kuželně pochází z roku 1936 „... nacházíme další 

zmínku o kuželně pod titulkem „Budeme přestavovat Sokolovnu?“ V článku jsou sepsány 

požadavky, které musí splnit projekt přestavby Sokolovny. Pod bodem 7 je požadavek 

hostinského postaviti dobře zařízený kuželník, na kterém možno hráti i v zimě“.96

Kuželna přinášela hostinskému pravidelné zisky. „Také nejstarší dochované 

záznamy hovoří o kuželkách v Sokolovně ve spojitosti se ziskem, buď z pronájmu kuželny, 

či vkladu hráčů při hře.“97

Sokol Kolín se proto v roce 1938  rozhodl ukončit pronájem kuželníku a ustavit 

vlastní kuželkářský podobor  při odboru pořadatelském. V zápise ze schůze výboru Sokola 

Kolín je o vzniku oddílu tato zpráva: „Při odboru pořadatelském se ustavil v červnu tohoto 

roku přičiněním několika cvičitelů kuželkářského sportu podobor kuželkářský. Tato hrstka 

nadšenců usilovala již delší dobu o to, aby kuželník byl odloučen od živnosti hostinské, a to 

proto, že z kuželníku plyne pro sokolskou pokladnu slušný příjem.“98

Prvním vedoucím kuželkářského podoboru byl bratr Jaroslav Vrána, bankovní 

úředník a člen pořadatelského odboru Sokola Kolín, kde vykonával funkci revizora účtů.

                                               
94 Přílohy, obrázek č.9

95 Lauer O., 70 let kuželek v Kolíně, s. 25

96 Lauer O., 70 let kuželek v Kolíně, s. 25

97 Lauer O., 70 let kuželek v Kolíně, s. 29

98 Výroční zpráva TJ Sokol Kolín za rok 1938 s. 29
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V zápisech ze schůzí výboru Sokola lze nalézt tyto zmínky o kuželkách:

 „18. října 1939: Závody v koulení kuželek o ceny daly zisk K 2000. Činnost odboru 

kuželkářského vedeného br. Vránou jest s povděkem kvitována.

 7. listopadu 1939: Bratr Vrána podává zprávu o zahájení činnosti na kuženíku po 

odchodu říšského vojska. Zve důtklivě k návštěvě i nehráče.

 11. listopadu 1940: je zamítnuta žádost  hostinského Renera o přivtělení kuželníku 

k živnosti hostinské. Kuželník zůstane ve správě  našeho kuželkářského odboru, 

který za vedení  bratra Vrány dobře prosperuje.

 26. března 1941: Kuželkářský odbor oznamuje, že se pilně hraje, neobsazeno je jen 

pondělí a pátek.“ 99

Dnem 9. dubna 1941 zápisy ze schůzí výboru Sokola končí. Německými 

okupačními úřady byla činnost Sokola zastavena a majetek zabaven.  

Druhým vedoucím kuželkářského podoboru se, po odchodu Jaroslava Vrány do 

Šumperka v roce 1945, stává Josef Formánek. V roce 1946 se sportovní život začíná opět 

dostávat na výsluní a tak se i kuželník konečně dočkává další přestavby, „ ...aby rozměry 

vyhovovaly pro sportovní soutěže. Na povrch dráhy byl položen asfalt a za hracím 

prostorem hráčů bylo zavedeno ústřední topení. Kuželna dostala i levou zeď, takže vedle 

dráhy bylo dostatek místa pro příjemné posezení v létě i v zimě.“100

Již v letech 1948 – 1950 hrají družstva kuželkářů Sokola Kolín přátelská utkání 

s kuželkáři ze Sadské, Nymburka, Mladé Boleslavi a Lysé nad Labem.

V roce 1950 dostává kuželna i druhou dráhu, přistavena byla šatna, předěláno bylo i 

ústřední topení v celém prostoru kuželny a prosklená pravá zeď byla zateplena vatelínem.

Činnost se pozvolna mění ze zábavné na sportovní a z podoboru se stává oddíl. 

„Zábavné hry jsou vystřídány vícehodovými disciplínami a do popředí  se staví sportovní 

charakter před zábavním.“101

                                               
99 Lauer O., 70 let kuželek v Kolíně, s. 30

100 Lauer O., 70 let kuželek v Kolíně, s. 26

101 Lauer O., 70 let kuželek v Kolíně, s. 30
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Krom samotných Sokolů využívaly kuželnu ještě další zájmové kroužky např. 

pekaři, nebo doktoři. Z této doby máme také první zachované fotografie. Jedná se o 

turnajové koulení o ceny, kdy první cenou bylo např. pánské jízdní  kolo.102

V roce 1950-1951 došlo k převedení sportovní činnosti pod Závodní výbory 

podniků. Také kolínští kuželkáři se rozdělili. Část zůstala dále v Sokole, část založila oddíl 

Sokol ČSD Kolín a někteří odešli do Tesly103 a do Frigery. Jak bylo řečeno výše původní 

Sokol v roce 1952 splynul s TJ Sokol ČSD, aby se v roce 1953 přejmenoval na TJ 

Lokomotivu Kolín.

V roce 1952 byly zahájeny mistrovské soutěže. „V první mistrovské soutěži 

Přeboru tělocvičné jednoty Sokol ČSD zvítězil v kategorii jednotlivců Václav Chocholatý. 

Historicky první vítěz z řad kolínského oddílu si svůj úspěch zopakoval i rok později v roce 

1953, tentokrát již pod hlavičkou Lokomotivy. Z těchto soutěží je již doložena disciplína 

100 hodů sdružených a dosažený výkon 448 bodů.“104

V roce 1953 končí ve funkci předsedy oddílu kuželek Josef Formánek a nahrazuje 

ho František Šíma. Oddíl kuželek má v mistrovských soutěžích dvě družstva mužů a hráči 

se zúčastňují i soutěží jednotlivců. O sportovních výsledcích z této doby však nejsou žádné 

dochované záznamy.

Významným datem pro další rozvoj oddílu kuželek je rok 1955, kdy byly zahájeny 

soutěže dorostu. Oldřich Lauer st. sestavil družstva dorostenců a dorostenek. Chlapci 

vyhráli v letech 1957 až 1966 několikrát přebor kraje a zúčastnili se přeboru ČR. V roce 

1959 zde obsazují čtvrté místo a v roce 1960 třetí. V soutěžích jednotlivců vyhráli krajské 

přebory čtyři kolínští chlapci. Jedním z nich byl i Oldřich Lauer ml., který je autorem 

zmiňovaného almanachu a zároveň jedním z narátorů v praktické části  práce. 

„V roce 1956 se roztříštěné kolínské kuželkářské oddíly znovu sloučily pod 

Lokomotivu Kolín a předsedou sloučeného oddílu se stal František Švehla, který do té doby 

vedl kuželkáře Tesly Kolín. Nový oddíl měl v této době již tři závodní družstva dospělých a 

dvě tříčlenná družstva dorostu.“105

                                               
102 Přílohy, obrázek č.10

103 Přílohy, obrázek č.11

104 Lauer O., 70 let kuželek v Kolíně, s. 31

105 Lauer O., 70 let kuželek v Kolíně, s. 32
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Dorostenky Lokomotivy Kolín nemají v kraji konkurenci a v roce 1958 vstupují na 

scénu přeboru ČSR čtvrtým místem.106 O rok později už byly první a svou suverenitu si 

udržely až do roku 1963. V roce 1964 byly druhé. V soutěži jednotlivců na přeboru ČSR 

vítězí Marie Lauerová (provd. Švorbová) v letech 1960 – 1962 a po roční přestávce v roce 

1964 opět hráčka Lokomotivy Kolín Hana Mádlová. 

Tým ve složení: Marie Lauerová, Věra Poulová, Hana Mádlová, Eva Rážková a

Olga Kotlíková postupně dorůstal do kategorie žen a tím přichází období největších 

úspěchů členů kolínského oddílu v historii. 

V kategorii žen patřila Lokomotiva Kolín mezi elitu kuželkářského sportu v naší 

republice. V dlouhodobých soutěžích družstev ženy dlouho doplácely na to, že byly v kraji 

jediným družstvem. Musely se tedy spokojit s účastí v mužských soutěžích. To ale určitě 

nebylo na škodu věci, protože zde sváděly těžké souboje, které je fyzicky, ale hlavně 

psychicky zdokonalily. Na jednorázových Přeborech republiky pak v letech 1965 až 1970 

kolínské ženy kralovaly a staly se pětkrát přebornicemi ČSR/ČSSR a v roce 1967 skončily 

druhé. 

Do období od poloviny šedesátých, do poloviny sedmdesátých let patří také největší 

úspěchy jednotlivkyň. První významný úspěch zaznamenala Eva Rážková už v roce 1963, 

kdy se stala přebornicí republiky a M. Lauerová obsadila 3. místo. Až do roku 1975 pak 

kolínské ženy přivezly z Mistrovství republiky celkem 3 první místa (2x M. Švorbová a 1x 

H. Konířová), 4 druhá místa (M. Švorbová) a 2 třetí místa (V. Lauerová a H. Konířová)

V roce 1975 se ženy Lokomotivy Kolín ve složení R. Stopková, E. Rážková, V.

Lauerová, H. Konířová, A. Prudká, A. Živná a M. Švorbová, účastní jedné ze skupin 

PMEZ107 v Drážďanech, kde obsazují 3. místo za družstvy z Rumunska a Maďarska.108

„Vysoká výkonnost kolínských žen nezůstala bez odezvy ani u stavitelů 

reprezentačního družstva. Marie Švorbová (roz. Lauerová), Věra Lauerová (roz. Poulová), 

Eva Rážková a Hana Konířová (roz. Mádlová) jsou v letech 1963-1978 oporami národního 

družstva žen. Zúčastnily se mnoha mezistátních utkání, mistrovství Evropy i světa a ze 

svých startů přivezly celkem 11 medailí.“109 Pět bronzových, (2x E. Rážková, 3x M.

                                               
106 Přílohy, obrázek č.12

107 Pohár Mistrů Evropských zemí – klubová mezinárodní soutěž

108 Přílohy, obrázek č.13

109 Lauer O., 70 let kuželek v Kolíně, s. 37
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Švorbová), pět stříbrných (3x M. Švorbová, 1x V. Lauerová, 1x H. Konířová) a jednu 

nejcennější zlatou, kterou vybojovala Hana Konířová v roce 1974 na MS v Eppelheimu 

v soutěži jednotlivkyň a stala se tak první Mistryní světa z Kolína.

„Marie Švorbová v roce 1968 utvořila na MS v Linci světový rekord na 100 hs 

výkonem 464 bodů. Za vzornou reprezentaci ČSSR obdržely Marie Švorbová a Hana 

Konířová titul „Zasloužilý mistr sportu a Eva Rážková pak titul Mistr sportu.“ 110

„V šedesátých letech se družstvo mužů umisťuje v popředí tabulky krajského 

přeboru a v soutěžích jednotlivců v kraji se dobře umisťují pánové Alois Gotvald, Jaroslav 

Střihavka a později i Jaroslav Stopka, Oldřich Lauer ml. a Stanislav Švorba. Na přeborech 

ČR se několikrát umisťuje O. Lauer ml. v první desítce závodníků. 

V roce 1967 se prvnímu družstvu mužů podařilo postoupit do ligy, kde však 

nedosahují očekávaných výsledků a sestupují znovu na úroveň kraje. Družstvo ale 

postupně vyzrává a v roce 1972 opět vyhrává Krajský přebor a rok na to i II. ligu, která se 

v té době hrávala na 100 hs formou dvojzápasů.“111

Úspěšné družstvo tehdy tvořili: Jiří Koníř, Jaroslav Sedláček, Karel Janovský, 

Oldřich Lauer ml., Jaroslav Strnad a Stanislav Švorba.112

V sedmdesátých a osmdesátých letech se výchově mládeže v oddíle, postupně po 

Oldřichu Lauerovi st., věnují František Švehla, Stanislav Švorba a Jaroslav Sedláček. Na 

krajských přeborech družstev obsazují kolínští dorostenci a  dorostenky předních umístění 

a také na Přeborech republiky se neztratili. V roce 1970 jsou dorostenky třetí, v roce 1971 

dorostenci čtvrtí a v roce 1979 obsazují chlapci 7. místo v republice.

V soutěži jednotlivců v kategorii dorostenců Pavel Švehla dosáhl v roce 1971 na 

titul přeborníka ČSSR a v roce 1972 skončil na druhém místě. 113

Pro další existenci a  rozvoj oddílu jsou z dorostenecké kategorie z těchto let 

důležití Pavel Švehla, Alena Živná, Jindřich Lauer, Zdeňka Dejdová, a Jiřina Tůmová.

                                               
110 Lauer O., 70 let kuželek v Kolíně, s. 37
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112 Přílohy, obrázek č.14
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V roce 1974  skončil pan František Švehla ve funkci předsedy a vedení oddílu 

předal  Stanislavu Švorbovi. Ve stejném roce se A družstvo mužů v ČNL umístilo na 

třetím místě, což byl na dlouhá léta nejlepší výsledek družstva mužů. 

V létě 1977 Mistryně světa Hana Konířová opouští Kolín a stěhuje se i s manželem 

do Přerova. Oba využívají možností, které jim Přerov a místní oddíl kuželek nabízel a co 

Kolín neměl. Lepší bydlení pro rozrůstající se rodinu, dobré zaměstnání pro pana Jiřího a 

lepší sportovní podmínky pro přípravu stále vynikající reprezentantky. Přerov už v té době 

měl šestidráhu, zatímco v Kolíně zůstávalo, u odpovědných funkcionářů, jen u slibů.

„V květnu 1977 se začala na kuželně realizovat další zásadní rekonstrukce. 

Z nařízení Technické komise ČKS bylo nutné pro ligové soutěže změnit asfaltový povrch 

drah za saduritový. Současně se podařilo zakoupit automatické stavěče a byly tak vyřešeny 

i věčné potíže se stavěním kuželek. Vedle úpravy drah byly vybudovány ze skladiště 

tělocvičného nářadí tři šatny a chodba, která vedla z prostoru pro diváky podél šaten ke 

stavěčům. Z bývalé šatny pro hosty byla vybudována umývárna a malý bar. Tento obrovský 

objem prací byl uskutečněn díky nadšení a obětavosti kuželkářů za tři měsíce od května do 

července v objemu 1800 brigádnických hodin zdarma.“114 115

Muži hráli I. ČNL až do roku 1978. Přechod z asfaltových na saduritové dráhy 

s automatickými stavěči vyřadil družstvo z druhé nejvyšší soutěže. Tento problém se však 

zdaleka netýkal jen  Kolína. Spousta dalších oddílů doplatila na neznalost nového povrchu. 

Ve funkci předsedy oddílu se v roce 1978 představil pan Vojtěch Krupka. A

družstvo mužů vyhrálo ještě v roce 1979 Krajský přebor, ale postup do vyšší soutěže se již 

nepodařil.  

Na začátku osmdesátých let nacházíme všechna družstva oddílu pouze v krajských 

soutěžích. Kdysi tolik úspěšné ženy pozvolna oddíl opustily, anebo zanechaly aktivní 

sportovní kariéry a ani muži neměli zástupce v nejvyšších soutěžích.
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„Na konci  osmdesátých let přišli do oddílu dva hráči, kteří výrazně zasáhli do jeho 

dění. Byli to Josef Kohout z Červených Peček, který se zakrátko stává i předsedou oddílu, a 

Ladislav Hetcl z Mohelnice. Jejich zásluhou vyhrálo „A“ družstvo v roce 1990 krajský 

přebor a postoupilo do 1. ČNL. Muži se poté udrželi v ligových soutěžích až do sezony 

1996-1997.“116

V těchto letech A družstvem prošli tito hráči: Jaroslav Strnad, Pavel Švehla, 

František Živný, Jaroslav Prudký, Rudolf Slavíček, Josef Mikoláš, Josef Kohout, Ladislav 

Hetcl a několik vojáků základní vojenské služby z kolínského útvaru. Nejlepšími z nich 

byli určitě Petr Holý z Náchoda, Pavel Gondek z Loučovic a Ondra Pospíšil z Mohelnice.

Od začátku 90. let minulého století se přípravě dorostu začal věnovat Josef Kohout, 

kterého později vystřídal Oldřich Lauer ml. Jejich rukama prošla celá řada mladých hráčů a 

hráček a opět se začaly dostavovat dobré výsledky. Kolínská družstva dorostu se od roku 

1994 opět začala objevovat v dlouhodobých ligových soutěžích, ať už ve II. lize dorostu, 

kde byla družstva složená z chlapců i dívek, nebo také v I. ligách dorostenců a dorostenek, 

kam se v průběhu let obě kategorie dostaly. Dorostenci do I. KLD nahlédli jen jednou, v 

sezóně 2003/04, ale po roce opět sestoupili. Dorostenky byly daleko úspěšnější a I. KLDD 

hrály mezi lety 2002 – 2010 celkem 7 let. Nejlepších výsledků dosáhla děvčata v letech 

2009 a 2010, kdy obsadila 3. a 2. místo.

Že byla kolínská děvčata historicky úspěšnější, než chlapci se projevilo i ve 

výsledcích na Mistrovství republiky jednotlivců. V kategorii dorostenek vybojovaly 

Markéta Slavíková a Lenka Honzíková první místa v letech 1994 a 1999. Jitka Vacková 

v roce 2011 získala stříbro za 2. místo v disciplíně sprint a Vlasta Kohoutová ml. tento 

úspěch v roce 2012 zopakovala. Jitka Vacková přivezla v roce 2012 ještě bronz za 3. místo 

v soutěži jednotlivců. V kategorii žákyň měla nejlepší umístění na MR Vlasta Kohoutová 

ml., když v letech 2006 – 2008 obsadila postupně třetí, čtvrté a první místo.

V chlapeckých kategoriích v soutěži dorostenců se na republikové úrovni nejvíce 

prosadil jen Filip Dejda, který v roce 2006 obsadil 2. místo.

Dobré a stabilní výkony Filipa Dejdy v dlouhodobých i jednorázových soutěžích jej 

přivedly do širšího výběru dorostenecké reprezentace a v roce 2007 až na Mistrovství světa 

dorostu, které se konalo v Košicích. Tam kolínský odchovanec dosáhl nejspíš historického

úspěchu, jaký se doposud nikomu v tomto sportu nepodařil. Filip Dejda vybojoval dvě
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zlaté medaile a tituly Mistra světa v soutěžích dvojic (s M. Stloukalem) a v kombinaci 

(3x120 hs). Stříbrné medaile pak získal ze soutěže družstev (4x120 hs), tandem mix (s L.

Johnovou) a v soutěži jednotlivců na 120 hs. Za tyto výsledky se Filip Dejda stal nejlepším 

sportovcem města Kolína roku 2007 a byl slavnostně přijat starostou města Kolína.117

Současně také v anketě o nejlepšího hráče roku, pořádané Českou kuželkářskou asociací, 

obsadil 4. místo v absolutním pořadí a první místo v kategorii juniorů.

Vedle výše zmíněných J. Kohouta a O. Lauera ml. se na přípravě dorostu 

v uvedeném období podíleli také Marta Kosíková, Jiří Moravec, Luboš Moravec, Zdeněk 

Holcman a Dalibor Mierva. Z úspěšných mládežnických družstev na přelomu tisíciletí se 

do kategorií dospělých zařadilo jen velmi málo hráčů. Jmenovat mohu Markétu Slavíkovou, 

Lenku Honzíkovou, Lindu Husákovou, Filipa Husáka, Roberta Saulicha, Michaelu 

Moravcovou, Zuzanu Holcmanovou, Daniela Brauna, Filipa Dejdu, Nikol Plačkovou, 

Vlastu Kohoutovou ml. a Jitku Vackovou.

V roce 1991  vznikl v Kolíně u místního vojenského útvaru další kuželkářský oddíl 

- VTJ Kolín.  Oddíl tvořili ze dvou třetin vojáci z povolání a z jedné třetiny vojáci základní 

služby, kteří v Kolíně vykonávali základní vojenskou službu. Hlavní postavou tohoto 

oddílu byl tělovýchovný náčelník útvaru major Dalibor Mierva. Ten měl velkou zásluhu na 

tom, že do Kolína rukovali nadějní kuželkáři mezi branci z celé republiky. Těm nejlepším 

z nich bylo umožněno startovat v dresu A družstva Sokola Kolín v ligových soutěžích. 

Ostatní se vždy stali vítanými posilami stálého kádru VTJ a pomohli rychlému postupu 

družstva z KP III. třídy až do nejvyšší krajské soutěže  KP I. třídy.118

Po tom, co byl vojenský útvar v Kolíně v roce 2000 zrušen, ukončila činnost i VTJ 

a několik aktivních hráčů stálého kádru se stalo členy a vítanými posilami oddílu kuželek 

Sokola Kolín. 

V roce 1991 se soutěže reorganizovaly a vznikla II liga žen. Do oddílu se vrátila 

Marie Švorbová, aby v roli trenérky pomohla ženám vrátit se na výsluní. To se podařilo a 

až do roku 1999 hrají ženy druhou nejvyšší soutěž. V tomto roce ale opět dochází 

k reorganizaci soutěží a zřizují se III. ligy žen. Díky 8. místu v soutěži jsou naše ženy 

zařazeny mezi sestupující a dalších pět let hrají až třetí nejvyšší soutěž. 
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Staré a technicky již překonané kolínské automatické stavěče kuželek koncem 90. 

let dosloužily. V roce 1998 se podařilo v Německu zakoupit starší repasované automaty 

značky Vollmer a vlastními silami hráčů oddílu je nainstalovat a zprovoznit. Kolínská 

kuželna se rázem stala jednou z nejmodernějších ve středních Čechách, byť stále zůstávala 

jen dvoudráhou.119

V letech 2000 až 2004, se pod vedením Josefa Kohouta stává z družstva kolínských 

žen velice kvalitní tým. V sezóně 2003/04 vítězí ve III. lize a opět se probojovává do druhé 

nejvyšší soutěže, které se tehdy říkalo Česká kuželkářská liga žen (ČKLŽ).

V této sezóně družstvo současně vítězí i v Poháru České kuželkářské asociace.

Jako vítězky Poháru ČKA měly ženy Kolína právo startu v Poháru NBC. Vzhledem 

k tomu, že se pohár NBC konal v Sarajevu pro obě kategorie (mužů i žen) a protože muži

Kolína obsadili v Poháru ČKA 3. místo, nabídlo vedení ČKA účast v Sarajevu oběma 

kolínským družstvům. Tak se stalo, že obě družstva reprezentovala naši republiku na 

Poháru NBC v Sarajevu. Muži obsadili 9. místo z 12 účastníků a ženy 8. místo z 10 

účastníků.120  

Na základě jistých kritérií se družstvo žen v Sarajevu také nominovalo do předkola 

Ligy mistrů (Champion league). Tam ale narazilo na pozdějšího vítěze – rumunské Targu 

Mures a dál nepostoupilo. 

Své vysoké kvality družstvo žen potvrzovalo i v ČKLŽ a po dvou letech, v roce 

2006, se podařilo, vůbec poprvé v dějinách oddílu kuželek, vybojovat postup do nejvyšší 

republikové dlouhodobé soutěže I. KLŽ. Družstvo tvořily tyto hráčky: Zuzana 

Holcmanová, Jaroslava Soukenková, Markéta Slavíková, Vlasta Kohoutová st., Zdeňka 

Dejdová, Magda Moravcová a Michaela Moravcová a Lenka Honzíková (roz. Dejdová). 121

„I. kuželkářskou ligu žen však bylo možné hrát pouze na čtyřdráhové kuželně a to 

se nakonec stalo kolínskému družstvu žen osudným. Opustily domácí kolínskou dvoudráhu 

a začaly hrát na pronajaté kuželně v Kutné Hoře. Již po prvním utkání se ukázalo, že to 

bude pro družstvo obrovský handicap. První prvoligovou sezónu se ještě podařilo 
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zachránit na prvním nesestupovém místě, ale ve druhé sezóně 2007/08 končí družstvo o 

stupínek níže a musí se s kuželkářskou elitou rozloučit.“122

Od roku 2008 do současné doby hrají kolínské ženy II. kuželkářskou ligu.

Na konci 90. let minulého století dochází v A družstvu mužů ke generační výměně. 

Starší hráči buď zanechali aktivní činnosti, přestoupili do jiných oddílů, anebo přešli do 

dalších družstev oddílu hrajících nižší soutěže. Pod trenérským vedením Oldřicha Lauera 

dostali šanci mladíci. Z původního družstva zůstali jen J. Kohout a L. Hetcl a na paty jim 

začali šlapat Jan Pelák, Roman Weiss, Luboš Moravec, Martin Švorba a Jindřich Lauer –

syn O. Lauera. Družstvo se postupně stabilizovalo, začalo získávat na kvalitě a výsledky  

se dostavily. Od roku 2003 za 8 let působení ve III. KLM neskončilo nikdy hůře, než na 4.

místě (3x). 3. místo obsadilo 1x a 2. místo 3x. Velkým úspěchem bylo v roce 2010 

vítězství ve III. lize a postup do druhé nejvyšší republikové soutěže II. KLM. 

Po mnoha letech hledání způsobu a nejrůznějších možností, jak zajistit pro kolínský 

oddíl kuželek kvalitní čtyřdráhu se podařilo J. Pelákovi zajistit jistou část prostředků a ve 

výboru TJ Sokol Kolín i podporu pro další rekonstrukci kuželny. Říkalo se tomu tehdy I.

etapa rekonstrukce, která měla mít výhledově pokračování ve druhé etapě – ve finální 

instalaci čtyřdráhy. Na konci sezóny 2008/09 došlo k probourání obvodové zdi mezi 

vlastní Sokolovnou a kuželnou a fyzickému spojení těchto prostor. V místech bývalé 

restaurace vznikly 4 moderní šatny s vlastními sprchami a samostatné toalety pro muže i 

ženy. Velký prostor zbyl i pro posezení a občerstvení diváků a hráčů. Těmito opatřeními se 

uvolnil prostor vlevo od dráhy číslo jedna, který je dostatečně široký pro další dvě dráhy. 

Opět bylo členy oddílu odpracováno velké množství brigádnických hodin, hlavně při 

bouracích a na závěr při dokončovacích finálních pracích.123

Postupem do II. kuželkářské ligy v sezóně 2009/10 se současná generace 

kolínských kuželkářů vyrovnala svým předchůdcům.
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V první sezóně ve druhé lize A družstvo Sokola Kolín obsadilo 4. místo 

s jednobodovou ztrátou na prvního. Ve druhé sezoně si družstvo drželo vedoucí pozici po 

celou dobu soutěže a nakonec zvítězilo s tříbodovým náskokem.124

Tímto vítězstvím si kolínští muži v roce 2012 zajistili vytoužený postup do I. KLM. 

Na posledních velkých úspěších A družstva mužů Sokola Kolín mají největší 

zásluhu: Filip Dejda, Martin Švorba, Jan Pelák, Roman Weiss, Jiří Němec, Robert Petera, 

Jindřich Lauer, Dalibor Mierva, Pavel Holoubek a Robert Saulich.

Během těch mnoha let, o kterých zde v této části historie oddílu kuželek píšu, hrála 

v nižších, zpravidla krajských, nebo krajem řízených soutěžích, další dvě až tři družstva 

dospělých. B družstvo vždy tvořilo odpovědnou zálohu svého A družstva, které hráčsky

doplňovalo. V nejvyšší krajské, nebo mezikrajské soutěži (Divizi AS) kolínská rezerva 

vždy patřila k nejlepším a nejobávanějším a v posledních 4 letech Divizi AS 2x vyhrála.

C družstvo Kolína hraje v současnosti na špici nejnižší krajské soutěže

čtyřčlenných družstev bez jakýchkoliv ambicí na účast ve vyšších soutěží. V sezóně 

2011/12 obsadilo kolínské „Céčko“ v této soutěži první místo.

V létě 2012 se rozbíhá 2. etapa rekonstrukce kolínské kuželny. Po 40 letech slibů a 

očekávání by se měla generace tehdejších úspěšných žen a mužů (dnes již důchodců), ale 

hlavně současní aktivní hráči oddílu, dočkat tolik potřebného zázemí.
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3 Empirická část

3.1 Metodologie

Historie se zaznamenávala různými způsoby. Původní historické bádání bylo 

zaměřené na politické události, které byly zpravidla líčeny formou tzv. velkého vyprávění. 

Přístup k dějinám se však vyvíjel a postupně se stal analytickým. Analytický přístup se

díky masivnímu nástupu nové dělnické třídy do centra dějin v devatenáctém století,

soustředil zejména na sociální struktury a procesy. Tyto tzv. sociálněvědní přístupy 

v historiografii jsou charakteristické pro období po druhé světové válce.  S nástupem 

šedesátých let došlo v důsledku nových poznatků a technologií k transformaci hospodářství 

a  nástupu globalizace. Tyto jevy prohloubily propast mezi chudými a bohatými a do dějin 

začaly vstupovat noví aktéři v podobě hnutí za lidská práva, feministického či 

ekologického hnutí a dalších sil. „Sociální dějiny se nyní měly rozšířit na dějiny kulturní, 

ve kterých však již kultura nebyla chápána jako kultura elit, nýbrž jako způsoby nového 

života. To vyžadovalo novou metodologii, která by kladla větší důraz na subjektivní 

aspekty.“125 Objevil se termín mikrohistorie. Snahou bylo proniknout až k jednotlivým 

lidským prožitkům a zkušenostem. Bylo třeba hledat nové cesty k lidem z celého spektra 

společenské pyramidy. Rekonstrukce osudů lidí  je postavena na  pamětech, fotografiích, 

životopisech. S rozvojem technologií a medií dochází k tomu, že v dnešní době lidé již 

nejsou zvyklí vyjadřovat se písemně. Je tedy třeba jejich zkušenosti a názory 

zaznamenávat jinými metodami.  Jednou z cest jak získat potřebné studijní materiály jsou 

rozhovory vedené metodou orální historie. Orální historie se dá definovat jako „... řada 

propracovaných postupů, jejichž prostřednictvím se badatel  v oblasti humanitních  a 

společenských věd dobírá nových poznatků a to na základně ústního sdělení osob, jež byly 

účastníky či svědky určit události, procesu nebo doby, které badatel zkoumá, nebo osob, 

jejichž individuální prožitky postoje a názory mohou obohatit badatelovo poznání o nich 

samých, případně o zkoumaném problému obecně.“126 Jedná se o metodu kvalitativního 

výzkumu, která se soustředí na individuální prožitky jednotlivce beze snahy zobecňovat 
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zjištěné skutečnosti. Výzkum prováděný metodou orální historie je charakteristický tím, že 

zároveň provádí i komparaci zjištěných skutečností. Zaznamenané rozhovory se 

porovnávají s dalšími prameny, čímž dochází k hlubšímu poznání zkoumaného tématu. 

V této diplomové práci je zkoumaným tématem historie sportovního oddílu. Pro její 

zdokumentování  jsem pracovala s literárními zdroji popsanými v 1. kapitole, archivem 

oddílu a narátorů.  Zároveň jsem provedla kvalitativní výzkum metodou orální historie.  

Poznatky z oblasti metodologie, které jsem během svého výzkumu získala, jsou popsané na 

konci této kapitoly. 

3.1.1 Narátoři

Vzhledem  k tomu, že téma je zcela konkrétní, nebylo těžké narátory najít. Obrátila 

jsem se přímo na bývalé a současné členy oddílu a požádala je o spolupráci. První oficiální 

schůzka se uskutečnila v říjnu 2011 v kolínské Sokolovně. Setkání se zúčastnila hlavně 

starší generace  narátorů. Na této schůzce jsem narátorům představila projekt  a požádala je 

o poskytnutí rozhovorů. Narátoři byli potěšeni zájmem o své vzpomínky a hlavně o sport, 

který pro ně tolik znamenal. Atmosféra setkání byla velmi srdečná a přátelská. Někteří 

z účastníků se zde potkali po mnoha letech.127

Na tomto setkání vznikly také první dva rozhovory s manželi Konířovými. K práci 

na projektu jsem se vrátila až na jaře následujícího roku, kdy jsem, za pomoci manžela 

v roli kameramana, natočila další rozhovory. V domácím prostředí jsme navštívili paní Evu 

Rážkovou, Marii Švorbovou a manžele Lauerovi. Na Obecním úřadě v Bělušicích jsme 

natočili  rozhovor s panem Pavlem Švehlou. Za paní Zdeňkou Dejdovou jsme se vydali do 

krásného prostředí u říčky Vrchlice, kde se nám dostalo královského pohoštění v rekreační 

chatě. Martin Švorba nám poskytĺ rozhovor na terase jeho rodinného domku v Kolíně a 

pana Pavla Strnada jsme si přivezli k nám domů.  Pro poslední rozhovor jsme se vrátili 

k Dejdům na chatu, kde jsem vyzpovídala dorosteneckého mistra světa Filipa Dejdu. 

Celkem se do projektu zapojilo 11 narátorů. Zde je jejich krátké představení:

                                               
127 Přílohy, Obrázek č. 24 a)b)c)
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3.1.1.1 Filip Dejda

Filip se narodil v roce 1988 ve sportovní a kuželkářské rodině.  Absolvoval SPŠ v Kolíně. 

Pracuje jako obchodní zástupce u obchodníka s autopříslušenstvím. 

Filip patří k nejmladším hráčům v oddíle, k nastupující generaci a je velkým příkladem a 

vzorem pro všechny začínající děti. Je v kolínském oddíle druhým, který přivezl zlato 

z MS a to hned dvojnásobné. K tomu pak přidal i tři stříbrné medaile. Bylo to v roce 2007 

na MS dorostu v Košicích. Poté přestoupil do Kutnohorského oddílu, kde hrál I. ligu 

dorostu a současně i II. kuželkářskou ligu mužů. Z Kutné Hory přestoupil do Jihlavy, kde 

přispěl družstvu mužů k zisku titulu mistra ligy. Poté se vrátil zpět do domovského Kolína, 

kde se stal jedním z pilířů družstva při postupu do II. kuželkářské ligy a po dvou letech i do 

I. ligy

3.1.1.2 Zdeňka Dejdová

Narodila se v roce 1963 v Českém Brodě jako Pačesová. Rodina se přestěhovala do Kolína 

v roce 1965.  Zdeňka chodila na základní školu, kde vyučovala paní Marie Švorbová, která 

Zdeňku ke kuželkám přivedla. Po základní škole nastoupila na Střední zdravotní školu 

v Kolíně. Během studia se provdala a narodila se jí dcera Kateřina.  Manžel hned po svatbě 

narukoval na vojnu. Když Zdeňka maturovala, byla na cestě i druhá dcera Lenka.  Přesto 

tenkrát musela Zdeňka nastoupit jako sestra do nemocnice a po půlroční mateřské 

dovolené se do práce vrátit. Syn Filip se Dejdovým narodil v roce 1988. Během mateřské 

dovolené došlo v zemi k politickým a ekonomickým změnám a Zdeňka nastoupila do 

práce až po třech letech.  Protože práce v nemocnici už nebyla, rozšířila si kvalifikaci a 

stala se masérkou. Poté pracovala jako pokladní v divadle, sestra na chirurgické ambulanci, 

prodavačka v obchodě s motocykly a nakonec jako sestra na oční ambulanci.

Zdeňka byla úspěšná kuželkářka už jako dorostenka. V ženském družstvu zastihla ještě 

starou generaci a byla tím, kdo předával jejich zkušenosti dál. Byla vedoucí družstva C a 

později i ženského družstva, které má za sebou řadu úspěšných sezon. 
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3.1.1.3 Hana Konířová

Narodila se v Kolíně v roce 1947 do rodiny kožešníka Mádleho. Rodina bydlela v domku 

na kolínském Zálabí. 

Po ukončení základní školy režim Haně neumožnil studium na střední škole. Dcera 

živnostníka se tedy vyučila v Koramu jako provozní chemik. Teprve potom, co ukončila 

učiliště a začala pracovat jako dělnice, jí bylo umožněno se přihlásit na střední školu. Paní 

Hana vstoupila do oddílu v roce 1961.

Střední průmyslovou školu ukončila maturitou v roce 1969 ve svých 22 letech. V roce 

1970 se Hana provdala za Jiřího Koníře a  rok po svatbě se Konířovým narodila první 

dcera. 

Na 10. mistrovství světa v Eppelheimu v roce 1974 získala titul Mistryně světa v soutěži 

jednotlivkyň. Hana Konířová je nositelkou titulu zasloužilá mistryně sportu.

3.1.1.4 Ing. Jiří Koníř

Narodil se v roce 1947. Rodiče se do Kolína přistěhovali po válce. Jiří byl sportovec od 

dětství. Chodil cvičit do Sokola, bavila ho atletika a v patnácti letech začal hrát kuželky. 

Vystudoval střední průmyslovou školu a následně i vysokou školu. V Kolínském oddíle 

byl důležitou součástí družstva mužů. Sám několikrát vyhrál krajský pohár a postoupil na 

přebory ČSSR. V roce 1977 přišla z Přerovských strojíren nabídka, která se neodmítá. 

Díky profesní odbornosti a také díky výborným výkonům v kuželkách, nabídly Jiřímu 

Konířovi místo i s bytem. Rodina se tak odstěhovala do Přerova, kde oba Konířovi ještě 

dlouho působili jako aktivní hráči. Nejlepší individuální úspěch bylo místění na 4. místě  

na přeborech republiky.

3.1.1.5 Oldřich Lauer

Narodil se v Kolíně v roce 1942. Jeho otec řečený „děda Lauer“ byl původním povoláním 

holič.  Rodina Lauerových bydlela Na Polandě, což je v Kolíně oblast mezi železniční tratí 

a Labem, blízko u kuželny. Starý pan Lauer přivedl ke kuželkám obě své děti a jejich 

kamarády.  Oldřich vystudoval na Střední průmyslové škole v Kolíně. Nastoupil do Frigery, 

kde pracoval až do svého důchodu jako metrolog. Největšího individuálního úspěchu 

dosáhl v šedesátých letech, kdy byl také členem reprezentačního družstva, v jehož dresu 
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odehrál několik přípravných mezistátních utkání. Poté co ukončil svou aktivní hráčskou 

kariéru působil jako funkcionář a trenér. Oldřich je autorem a spoluautorem publikací 

„Příručka pro trenéry v kuželkářském sportu“ a „Trenér a trénink v kuželkách“. V roce 

1988 sepsal k padesátému výročí  kuželek v Kolíně almanach, při jehož tvorbě prohledával 

archívy a zpovídal pamětníky. Almanach byl pak ještě dvakrát přepracován a doplněn u 

příležitosti 60-tého a 70-tého výročí kuželek v Kolíně. Oldřich Lauer byl trenérem 

mužského národního týmu v letech 1994 – 2002. V kolínském oddíle vedl dlouho A 

družstvo mužů a trénoval dorost až do chvíle, kdy jej v roce 2008 postihla mozková 

příhoda.

Díky neúnavné péči manželky Věry a také díky své houževnatosti se Oldřich nečekaně 

dobře zotavuje. Bohužel ke svým milovaným kuželkám se dnes vrací  už jen v roli diváka.

Za jeho celoživotní zásluhy o kuželkářský sport  byl v roce 2009 uveden do síně slávy 

ČKA.

3.1.1.6 Věra Lauerová

Narodila se v roce 1944 v Kolíně jako Věra Poulová. Otec byl původně holič a také 

vášnivý kuželkář. Ke kuželkám přivedl svého syna Ivana i dceru Věru. Po ukončení 

základní školy absolvovala Věra dvouletou ekonomicko administrativní školu a nastoupila 

do práce.  Později se vyučila elektrikářkou pro  ŽOS Kolín, kde  pracovala až do odchodu 

do důchodu. 

Věra se provdala za Oldřicha Lauera a v roce 1964 se Lauerovým narodil syn Jindřich. 

Dcera Lenka přišla na svět v roce 1973.  

Paní Věra reprezentovala spolu se svými kamarádkami z oddílu Československo na mnoha 

mezistátních utkáních a MS. Syn Jindřich Lauer pokračuje v rodinné tradici a v současné 

době je oporou mužského A týmu, který v poslední sezoně vybojoval postup do 1. 

kuželkářské ligy.

3.1.1.7 Eva Rážková

Narodila se v Kolíně v roce 1943. Tatínek byl holič a maminka švadlena. 

Rážkovi bydleli jen 100m od kolínské Sokolovny a pan Rážek byl nadšený kuželkář.

V roce 1957 se rodina odstěhovala na nové kolínské sídliště. V té době Eva studovala na 

gymnáziu, tehdejší jedenáctiletce. Po ukončení školy pracovala v různých podnicích 

v Kolíně.
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V roce 1982 odešla pracovat do Prahy do Škodaexportu. Dostala podnikový byt a v Praze 

setrvala až do odchodu do důchodu. Eva se nikdy neprovdala. Poté co přestala pracovat

prodala pražský byt a přestěhovala se zpět do Kolína.

Eva vstoupila do oddílu v roce 1957. Jako členka národního družstva reprezentovala 

Československo na mnoha mezistátních utkáních a Mistrovství světa. 

Největší individuální úspěch dosáhla Eva v roce 1963, kdy se stala mistryní republiky. Za 

své výkony obdržela titul mistra sportu.   

3.1.1.8 Jaroslav Strnad

Jaroslav se narodil v Kolíně v roce 1948. Pocházel ze čtyř dětí a s rodiči bydleli blízko 

kolínského náměstí v domě zvaném „židovna“.

Jaroslav studoval na střední průmyslové škole. Měl spoustu koníčků. Byl to všestranný 

sportovec a nadšený lodní modelář. Po maturitě nastoupil jako technik do kolínské Tesly. 

Základní vojenskou službu absolvoval v letech 1967-1969.

V Tesle pracoval 10 let,  poté 13 let jako civilní zaměstnanec ministerstva vnitra. Byl 

členem KSČ a předsedou závodního výboru ROH. V současné době je již v důchodu, žije 

sám a pracuje jako vrátný v kolínské nemocnici

3.1.1.9 Pavel Švehla

Narodil se v roce 1954 v Kolíně. Vyučil se v Tesle Kolín, a pak dálkově studoval na 

Střední průmyslové škole v Kutné Hoře. Pavlův otec pan František Švehla byl aktivním 

hráčem, trenérem a předsedou oddílu, později funkcionářem na krajském kuželkářském 

svazu.

Pavlovi zemřela matka, když mu bylo devět let. Otci Františkovi nezbylo nic jiného, než 

brát svého syna na kuželnu s sebou a tak Pavel trávil část svého mládí na kuželně. Pod 

vedením svého otce dokázal zvítězit v přeborech ČSSR v roce 1971 a v roce 1972 byl 

druhý. Zúčastnil se soustředění juniorské reprezentace, ale hned potom narukoval na vojnu.  

Po návratu z vojny byl platným členem družstva mužů. S kuželkami skončil v roce 2004 ze 

zdravotních důvodů.

3.1.1.10 Mgr. Marie Švorbová

Narodila v roce 1944 jako Marie Lauerová. Stejně jako jejího staršího bratra i jí ke 

kuželkám přivedl otec. Díky svým vynikajícím výsledkům se Marie zúčastnila prvního 

mistrovství světa již ve svých 16 letech, kdy sbírala zkušenosti jako náhradnice 

v jugoslávském Záhřebu.  Po absolvování gymnázia pokračovala ve studiu na tehdejším 
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Institutu tělesné výchovy a sportu.  Při studiu se Marie provdala za Stanislava Švorbu a  

narodila se jim dcera Lenka. Po ukončení studia nastoupila Marie jako učitelka na základní 

škole v Týnci nad Labem a poté v Kolíně. Od roku 1977 učila na Středním odborném 

učilišti stavebním v Kolíně až do svého odchodu do důchodu. 

Marie Švorbová má na svém kontě nejvíce úspěchů. Kromě role aktivní hráčky, byla i 

první trenérkou národního družstva žen. Za dobu svého 32 let trvajícího působení 

v kuželkářském sportu se zúčastnila osmi mistrovství světa jako hráčka a sedmi jako 

trenérka národního týmu. Marie je držitelkou tří stříbrných a dvou bronzových medailí 

z MS a nositelkou titulu zasloužilý mistr sportu.

V roce 1968 na MS v Linci dosáhla svým výkonem světový rekord. Za druhý největší 

individuální úspěch považuje vítězství v Sellenbinderově poháru.

3.1.1.11   Mgr. Martin Švorba

Narodil se v roce 1971 do rodiny Marie a Stanislava Švorbových. Po absolvování 

Kolínského gymnázia pokračoval ve studiu na FTVS v Praze. Studiem získal aprobaci na 

výuku tělesné výchovy a zeměpisu. Martinovi se nepodařilo uplatnit v učitelské profesi. 

Nastoupil do společnosti ČEZ, kde působil jako specialista pro vzdělávání dospělých. 

V současné době pracuje ve vzdělávací agentuře jako lektor a konzultant. Martin je ve své 

profesi  úspěšný a profesní život mu přináší uspokojení. Stinnou stránkou věci je časová 

náročnost, kterou jeho práce obnáší. 

Martin se oženil a stal otcem relativně nedávno. Jeho manželka je sama také aktivní 

sportovkyně a lektorka ve fitnesscentru. 

Martin díky své výkonnosti působil v I. rakouské lize kuželek v Lambachu a potom

přestoupil do prvoligového týmu v Jihlavě, se kterým získal titul Mistra ligy a vítězství 

v Poháru ČKA. V současné době je zpět v domovském oddíle v Kolíně.
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3.1.2 Postřehy z rozhovorů

Původní záměr byl vést rozhovory ve stylu životopisného vyprávění. Ukázalo se 

však, že narátoři se na rozhovor připravují a chtějí mluvit hlavně o kuželkách a období své 

aktivní hráčské kariéry.128

Po prvních zkušenostech jsem tedy vytipovala několik okruhů v rámci kuželek a tím jsem 

se ve svém zkoumání posunula do úrovně interview.

Na samém počátku projektu bylo setkání s manželi Konířovými na neutrálním území  

restaurace Myslivna nedaleko jejich domovského Přerova. Po počátečních rozpacích se 

setkání proměnilo v příjemně strávené odpoledne s milými lidmi. Paní Hana i pan Jiří nám 

vyprávěli spoustu vzpomínek na působení v Kolíně a s účastí v projektu souhlasili. 

Znovu jsme se potkali po pěti měsících v Kolíně na výše zmiňovaném setkání. Zde 

jsem však narazila na problém s kamerou. Paní Haně zjevně nebylo natáčení příjemné, 

přesto se k němu postavila čelem a na všechny mé otázky odpověděla.

Mnohem lépe se s natáčením vypořádal pan Jiří. Z jeho vystupování je patrná 

sebedůvěra a autorita člověka, který spoustu let pracoval ve vedoucích pozicích.

  Spontaneita z prvního setkání byla ale ta tam a tak bohužel ty krásné barvité 

vzpomínky paní Konířové zůstaly zachycené pouze ve mé paměti.  Na základě této 

zkušenosti jsem už žádný seznamovací rozhovor neiniciovala a všechny následující 

rozhovory jsme natáčeli od začátku na kameru.  Zde byl obrovskou výhodou fakt, že 

narátoři znali mého manžela, který působil  v roli kameramana

Vliv prostředí, ve kterém jsme rozhovory natáčeli byl značný. Ve veřejných 

prostorách, jako byla Sokolovna, nebo zasedací místnost obecního úřadu vyznívají 

rozhovory více oficiálně a strojeně. Důvodem může být i skutečnost, že právě tito narátoři 

si dokázali udržet jistý odstup a do rozhovorů nezapojovali emoce.

Z rozhovoru s paní Evou jsem si odnesla dobrou zkušenost s domácím prostředím. 

Pravděpodobně i díky tomuto prostředí neměla Eva s kamerou problém. Rozhovory jsme 

natáčeli společně s manželem, ale na druhé setkání s narátory jsem se vydala sama. Už na 

                                               
128 Důvodem zde může být skutečnost, že narátoři si byli vědomi tzv. třetí strany.  viz Třetí strana 

trojúhelníku str. 130. Touto třetí  stranou jsou čtenáři, kterým se rozhovor dostane  do rukou. Narátoři si byli 

vědomi toho, že práce bude oddílu k dispozici a nechtěli, až na výjimky, hovořit o sobě a svém soukromí víc 

než bylo nezbytně nutné.
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prvním setkání mne Eva Rážková, Marie Švorbová a Zdeňka Dejdová vyzvaly, ať jim 

tykám. A protože jsme vlastně všechny sestry sokolky, tak v tom tedy nebyl žádný 

problém. 

Zde jsem právě u Evy narazila na nerovné postavení narátora a tazatele. Zatímco

jsme se v téměř přátelském duchu probíraly jejími vzpomínkami a já o ní věděla spoustu 

věcí, ona o mně pouze to, že jsem manželka jejího oddílového kolegy Dalibora Miervy 

(vedl VTJ a v Sokole Kolín dnes působí jako hráč, funkcionář, rozhodčí a trenér).       

Nejnáročnější rozhovor byl s panem Lauerem.  Lauerovi nás přijali přátelsky ve 

svém bytě na sídlišti. Chovali se naprosto přirozeně a s kamerou neměli problém. Bohužel 

zdravotní stav pana Oldřicha není dobrý. Snažila jsem se klást mu otázky na které však 

odpovídala převážně jeho manželka Věra. Zároveň jsem se přistihla, že otázky formuluji 

tak, aby odpověď byla co nejsnazší a tím vlastně narátorovi podsouvám svůj pohled. Do 

rozhovoru se navíc mísil i kameraman, se kterým pan Lauer komunikoval.  Při přepisu 

jsem zjistila, že většina rozhovoru se nedá pro účely práce použít.  Na základě této 

zkušenosti jsem kontaktovala další z bývalých členů mužských družstev, abych byla 

schopná sestavit celý obrázek oddílu. 

Rozhovor s panem Strnadem se uskutečnil na začátku srpna 2012. Původně jsem 

tohoto narátora neměla vůbec v plánu oslovit, ale přirozeně jsem k němu dospěla metodou 

snowball sampling129 . Když jsem nezískala potřebné informace od pana Lauera, Eva 

Rážková mne navedla na Pavla Švehlu a ten ve svých vzpomínkách často zmiňoval právě 

Jardu Strnada. Nakonec se manželovi podařilo pana Strnada vypátrat a kontaktovat 

v pracovní době na vrátnici v nemocnici. Po několika odložených termínech jsme pana

Strnada přivezli přímo k nám do domu, kde jsme v obývacím pokoji pořídili velmi 

netradiční nahrávku. Rozhovor probíhal tak, že pan Strnad vytáhl fotografie a začal mluvit. 

Nijak mu nevadila kamera a uvedení rozhovoru. Vyprávěl nám nad fotkami, chvílemi vedl 

dialog s kameramanem a kritizoval současné společenské poměry. Přesto všechno považuji 

rozhovor s ním za velmi přínosný. Pomohl mi utvořit si finální obrázek o družstvu mužů, 

které pro mne do té doby bylo trochu nečitelné. 

                                               
129 Jedná se o metodu nazvanou podle nabalování sněhové koule, kdy se badatel od prvních oslovených 

narátorů dozvídá jména dalších osob, s nimiž by z hlediska projektu bylo užitečné vést rozhovor. Vaněk, M. 

a kol.: Naslouchat hlasům paměti, s.90
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Rozdíl v chování narátorů za přítomnosti manžela s kamerou a bez něj byl patrný 

Mohlo to být způsobené i tím, že když jsem se za narátory vydala sama, potkali jsme se již 

podruhé a tím pádem byla atmosféra mnohem uvolněnější. 

Také se zde uplatnil genderová blízkost, protože „mezi námi děvčaty“ se rozhovory 

staly osobnější a hlubší. Naopak, při rozhovoru s mužskou částí jsem uvítala přítomnost 

manžela, na kterého se narátoři obraceli, když měli pocit, že téma je ryze mužské, nebo 

odborné a čekali tak porozumění hlavně u něj.   

Jako člověka mne hluboce oslovil příběh paní Věry, která se s obrovskou láskou 

stará o svého nemocného manžela. Právě její vyprávění mělo největší emoční náboj. 

Narátoři se mohou rozdělit do tří generačních kategorií. Většina z nich patří do 

generace mých rodičů (ročníky 1942 -1948), následují tři narátoři se zhruba desetiletým 

rozestupem a nejmladší generaci reprezentuje ročník 1988.

Bez ohledu na generační rozdíly oběma směry, mne narátoři přijali vesměs dobře a 

někteří i velmi přátelsky. 

Měla jsem a mám vůči svým narátorům pocit odpovědnosti s ohledem na důvěru, 

kterou jsem získala a také pocit určitého závazku s ohledem na jejich čas a ochotu 

spolupracovat. 

Při pořizování rozhovorů jsem se setkala i s problematikou mlčení a 

tabuizovaných témat. Jedním z nich byl démon alkoholu, který si i v řadách kuželkářů 

vybral svou oběť. Nikdo z narátorů tuto skutečnost nezmínil, ať už se jednalo o rodinné 

příslušníky, kdy toto „ticho namísto faktů“ může být  způsobené traumatizujícími zážitky,  

nebo o oddílové kolegy, kteří toto téma mohou vnímat jako „nehodné debaty“ z etického 

pohledu.130

Etické aspekty a respekt k narátorům jsou důvodem proč jsem vynechala některé 

informace soukromého charakteru, se kterými  jsem při výzkumné práci setkala. V jednom 

případě jsem byla dokonce narátorem upozorněna, abych jistou vzpomínku vůbec 

neuváděla a další z narátorů si později přál vypuštění části citace z textu. 

Přínos tohoto typu informací je přesto velký. Pomáhají mi pochopit, jak narátor 

uvažuje a co je pro něj skutečně důležité.

                                               
130 Vaněk M., Mücke P., Pelikánová H. Naslouchat hlasům paměti, s.69 
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Při práci jsem se setkala také se skutečností, která se  v orální historii dá popsat jako 

dominantní paměť131, nebo jako rámce paměti132 ve kterých se vzpomínky formují pod 

vlivem všeobecně ustáleného obrazu dějin.

V tomto konkrétním případě se jednalo o nálety z konce II. světové války. Ačkoli všichni 

vědí, že tyto nálety provedli spojenci,  bývají nálety často spojovány s nepřáteli, tzn. 

s němci. V rozhovoru s paní Evou, která z nich podezírala německého soudruha, mne tato 

nesrovnalost na první poslech vůbec nenapadla. Až  můj otec, který je vrstevníkem paní 

Evy, mne na omyl upozornil.  Podle jeho zkušeností je tento omyl  všeobecně rozšířený a 

během svého života se s ním setkal již mnohokrát. 

Práce s narátory byla zajímavá a přinesla mi mnoho užitečných zkušeností. Byla to 

jedinečná příležitost ověřit si teoretické znalosti v praxi. Na druhé straně jsem se dostávala 

i do situací, na které jsem nebyla zcela připravená a se kterými jsem se vypořádala pomocí 

improvizace a jisté míry diplomacie. Přesvědčila jsem se tak, že orální historie je živý 

organismus, který jedinečným způsobem uchovává obrazy paměti, které by jinak navždy 

zmizely z historie.

                                               
131 Kusá, Z., Problém pravdivosti informácii v životopisných rozprávaniach

132 Problematikou matric kolektivní paměti se zabývají ve svém článku  Minulost a současnost, paměť a 

dějiny i autoři Mayerová a Vašíček. Paměť jako taková je, (dle autorů s odvoláním na pojetí dějin Jacoba 

Buckhardta),  stále přeskupována a mění se na základě stále četnějších výzev. 
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3.2 Vítězství ve hře jako motivace

Všichni představení narátoři byli, nebo stále jsou hráči. Teprve při analýze rozhovorů 

jsem si uvědomila, že moji narátoři nejsou zdaleka jen obyčejní lidé. Jsou to hlavně srdcem 

sportovci. Jejich životní postoje jsou díky tomu jiné. Dokáží obětovat své pohodlí,

překonávat překážky, radovat se z úspěchů a nenechat se zlomit  neúspěchy. 

Co vlastně znamená úspěch ve hře? Vítězství ukáže, kdo je na konci hry silnější. 

„....získá se vážnost a čest a tato vážnost a čest připadá vždy přímo i k dobru celé skupiny 

k níž náleží vítěz hry“133 v tom podle historika Huizinga spočívá další velmi významná 

vlastnost hry a tou je přenositelnost úspěchu z jedince na skupinu. Prvotní je však vždy 

touha být první, být lepší a být uctíván. 

Tento citát jsem zařadila před samotné vzpomínky proto, aby bylo zřejmé, že celá 

tato práce je hlavně o sportu a o sportovcích, pro které mělo a má vítězství ve hře svůj

velký  význam. Touha po vítězství a oprávněná radost z jeho dosažení, to je a byla 

motivace našich kuželkářů.

Dokladem toho, že si většina z nich svých úspěchů dodnes velmi váží, je například

vitrína s medaliemi v obývacím pokoji u Švorbů, nebo medaile a diplomy, které nám 

přinesli na rozhovor ukázat pánové Švehla a Strnad. Paní Rážková má dokonce archív 

s fotografiemi a výsledky všech důležitých utkání od roku 1959 do roku 1994. V jejím albu 

jsme nalezli i spoustu výstřižků s novinovými články, které jsem zařadila do příloh. 

Huizinga píše:„Riskování,  vratké vyhlídky na výhru, nejistota o výsledku, napětí, 

tvoří podstatu hráčského postoje“134

Martin Švorba dokládá tento postoj svou odpovědí na otázku co má na kuželkách 

nejraději a proč je vlastně hraje: „ … a pak jsem přemýšlel ještě, jakoby ta touha toho 

druhého porazit, no. Prostě rozdat si to s někým. A vyhrát. Jo, protože tam jsou situace kdy 

jemu to jde a mě to nejde… a to je při každém zápase a prostě zlomit to, překonat to a 

zlomit to a vyhrát.“135

                                               
133 Huizinga J., Homo ludens, s. 52

134 Huizinga J., Homo ludens, s. 53

135 Rozhovor s Martinem Švorbou
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3.3 Historie ve vzpomínkách

3.3.1 Historie oddílu očima pamětníků

Nejstarší vzpomínky na první generaci

Vzpomínky mých narátorů se shodují v tom, že na úplném začátku tu byla parta 

holičů (Rážek, Lauer st. a Poula ), kteří zahořeli pro kuželky a později k nim přivedli i své 

děti. Můžeme se už jen domýšlet, že tito „otcové zakladatelé“ navázali na tradici 

původních hospodských hráčů, kdy mezi sebou soutěžili hráčské týmy na základě 

příslušnosti k určité profesi.136 V několika rozhovorech padla zmínka i o skupině doktorů, 

kteří chodili koulet do Sokolovny.

Samotní narátoři byli ve většině případů již druhou generací, která v rodině 

kuželkám propadla. Ústřední postavou, která měla zásadní vliv na vybudování oddílu byl 

podle jejich vzpomínek pan Oldřich Lauer st., kterého všichni bez výjimky označují jako 

„dědu Laura“. 

„Původní profesí holič, pracoval v kožešnické firmě KARA a později u ČSD. Dráhy 

poskytly rodině k užívání domek v Kolíně v oblasti nazývané Polanda. Oldřich byl 

sportovcem od mládí, závodil na kole a hrál fotbal. Kuželky hrál od poloviny čtyřicátých 

let. Patřil k dobrým hráčům.“ 137

Podařilo se mu založit oddíl ve Frigeře, kde ale nikdy nepracoval a do oddílu si 

s sebou stáhl spoluhráče z holičské party. Nejstarší pamětník pan Ludvík Kotlík, kterého 

zpovídal při tvorbě svého almanachu v roce 1987 pan Lauer ml., již bohužel nežije. 

Přebírám tedy citaci z uvedeného materiálu. Pan Kotlík působil v kuželkářském oddíle  

Frigera Kolín a na svou kuželkářskou činnost vzpomíná takto: „ V roce 1951 založil Olda 

Lauer oddíl kuželek v n.p, Frigera Kolín, který měl 10 členů. V tomto období bylo nutné 

rozdělit kuželnu  pro každý oddíl zvlášť a tím se stalo, že Sokolovna byla denně obsazena.  

                                               
136 Profesní týmy mi pomohl objasnit starosta Sokola pan Těšitel, když mne seznamoval s původními plány 

Sokolovny. Místnost zvanou „beseda“ pronajímal Sokol spolkům ve kterých se sdružovali živnostníci se 

společnou profesí.Vedle besedy byla restaurace a zmiňovaný kuželník, kde pak často schůze spolků končily.

137 Kozlovský R., Melichar B., Těšitel J., Zedník J., Sokolská župa Tyršova 1884-2004, s. 64
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Nejlepší  vzpomínku mám na 14 denní zájezd po slovenských oddílech  Bratislava, 

Piešťany, Svit a při zpáteční cestě Gottwaldov. Tento zájezd se uskutečnil pod hlavičkou  

ZK Frigera. Zájezdu se zúčastnili : Střihavka, Kotlík, Kendík, Ausprung, Vágner, Rážek, 

Paulík a Poula.“138  

Tuto generaci nazývají narátoři starou gardou.139 Vzpomínek na ně není mnoho. 

Mezi členy oddílu se traduje příhoda ze setkání staré gardy s legendárním Emilem 

Zátopkem. Stalo se tak kolem roku 1952.  Emil Zátopek se zúčastnil schůze ČSTV 

v Kolíně, kde byli shromážděni členové tělovýchovných jednot. Údajně si povšiml 

kuželkářů sedících u stolu v rohu místnosti a ptal se jich co jsou zač. Když mu řekli, že 

kuželkáři, tak odpověděl.. „aha, tak to znám, to je hospodskej sport, ... ale stejně bych si to 

chtěl někdy zkusit“140 Kuželkáři se nenechali dlouho pobízet a Zátopka si odvedli na 

kuželnu. Ten si poctivě odkoulel svých sto hodů a odjel. 

Po týdnu přišel do Kolína dopis, kde se Zátopek kuželkářům omluvil za to že 

podcenil jejich sport.  Trénink v kuželkách ho na pár dní vyřadil z běžeckého tréninku. 

Škoda, že ten dopis už neexistuje povzdechl si pan Strnad, když nám příběh odvyprávěl.

Postava pana Lauera st. je zcela zásadní pro další vývoj kuželek v Kolíně. V tisku 

z roku 1962 jsem nalezla články, které oslavují kolínské dorostenky v souvislosti s 5 MS 

v kuželkách v Bratislavě. Ve dvou článcích je shodně uvedeno, že o prázdninách v roce 

1957 bylo ošklivé počasí, které zapříčinilo, že pan Lauer chtěl děti nějak zabavit a tak je 

přivedl na kuželnu, aby si vyzkoušely tento sport.

Tuto skutečnost potvrzuje i Eva, která  vzpomíná na své začátky takto:

„ ... no a táta, táta to hrál, ty kuželky, se starým Laurem a taková ta partička.  A teď furt, že 

bych taky mohla něco dělat, obstloustlé dítě…, tomu jsem se bránila. A pak byly jednou

prázdniny a to si pamatuju (důraz). Ten den si pamatuju přesně. Starej Laur šel a takhle  

pod kuželnou pod oknama mě chytl a povídá „a nechtěla bys to přijít zkusit“? A byl konec, 

já jsem tam byla od rána do večera, … furt, no...“141. 

Dcera pana Lauera Marie vzpomíná na své kuželkářské začátky takto: 

„... a tam vlastně to vzniklo, taková ta parta a když tatínek, zase se svojí dospělou partou 

začal hrát kuželky, tak děti že půjdou stavět ... a když půjdou stavět, tak  ať si to taky zkusí. 

                                               
138 Lauer O., 70 let kuželek v Kolíně, s. 31

139 Přílohy obr. 25 

140 Rozhovor s J. Strnadem

141 Rozhovor  s Evou Rážkovou
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No a pak tatínek zřejmě získal nějaké kontakty na, jiné kuželkářské oddíly, kde měli taky

žáky nebo dorost. I když tenkrát vůbec oficielně žádné žákovské soutěže nebyly, ale 

dorostenecká soutěž byla. Takže prostě najednou začali v Kolíně dávat dohromady

mládežnická družstva. No a my jsme byli úspěšný teda i jako dorostenci.“142.

Jaroslav Strnad vzpomíná na dědu Lauera s velkou láskou a respektem. Několikrát 

zdůraznil, že „děda byl velkej psycholog“. Jaroslav přišel na kuželnu úplně náhodou, když 

se jednou se svými kamarády vracel od řeky domů.  Jeho kamarád Turek, syn jednoho 

z hráčů staré gardy, vzal partu na kuželnu, aby se šli podívat jak to tam vypadá.  Na 

kuželně potkali dědu Laura, který jim dovolil pětkrát si hodit a pozval zájemce na trénink 

za tři dny. Jaroslav nevydržel a dostavil se hned druhý den. Odměnou mu byla účast na 

přeborech republiky v Gottwaldově, kam ho děda vzal sebou již po měsíci trénování.143

Co přivedlo ke kuželkám ostatní  narátory

Z úplně jiného důvodu začal s kuželkami pan Jiří. Na kuželnu ho přivedl kamarád 

Ivan Rážek za účelem výdělku. Před zavedením automatických stavěčů byla role lidských 

stavěčů velmi důležitá. Jiří jako všestranně nadaný sportovec si hru vyzkoušel a jeho 

výkonnost ho rychle zařadila mezi opory družstva mužů. Tato skutečnost byla pro 

kolínské kuželky velmi důležitá. Za Jiřím do oddílu totiž přišla mladinká Hana Mádlová. 

Ta na své začátky v oddíle vzpomíná takto: „ Kuželky se mi z nějakého, mě neznámého 

důvodu, začaly dařit a tím pádem mě i hodně bavily. Dostala jsem se k nim díky svému 

současnému, minulému a doufám že i budoucímu manželovi, protože jsme spolu chodili do 

školy a posléze i mimo školu. A když jsme chodili mimo tu školu, tak jsem za ním šla i na 

kuželnu a tady jsem to zkusila. A už jsem u toho zůstala. Hodně dlouho“144  

Láska byla velmi důležitým motivátorem i pro Věru Poulovou. Tu sice původně 

chtěl přivést do oddílu tatínek, ale tehdy se Věra bránila, že ona nebude chodit někam, kde 

se pije pivo. Poté co potkala Oldu Lauera ml. se však její pohled zcela změnil a její 

pověstné „ ... a kdo ještě přijde?“ zmiňovaly se smíchem v rozhovorech i Hana Konířová a 

Marie Švorbová. Věra se takto vyptávala pokaždé, pokud na kuželně nenašla Oldřicha 

Lauera ml.

Paní Marie je po svém otci druhá nejúspěšnější lovkyně talentů. Ke kuželkám 

přivedla svého manžela, syna a dceru, ale také Zdeňku Pačesovou (provd. Dejdovou).

                                               
142 Rozhovor s Marií Švorbovou

143 Přílohy, obr.26

144 Rozhovor s Hanou Konířovou
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Zdeňka na svůj vstup do oddílu vzpomíná slovy: „Chodila jsem cvičit do Sokola. A 

Maruška Švorbová nás učila na druhém stupni, a její věčné vstupy do třídy byly „tak kdy 

už vás uvidím někoho na kuželkách“? Takže taková byla její agitace. Můj brácha už 

tenkrát asi dva roky hrál ... no a tak mě tam přitáhl, no. (Krčí rameny) Něco dělat 

musíš.“145

Také tato epizoda měla pro kolínský oddíl obrovský význam. Nejen tím, že sama 

Zdeňka je velmi úspěšná hráčka, ale přivedla ke kuželkám svého otce, dceru Lenku i syna 

Filipa. Lenka dosáhla na titul mistra republiky v dorostu v roce 1999 a Filip se v roce 

2007 stal dvojnásobným mistrem světa v dorostenecké kategorii.  

Předávání lásky ke kuželkám z generace na generaci je v kolínském oddíle více než 

patrné. Pokud se rozhlédneme po dalších členech oddílu, kteří jsou postiženi napříč 

generacemi, nesmíme zapomenout ani na rodinu Moravcových. Magda přivedla ke 

kuželkám budoucího manžela Jiřího. Jejich dcera Michaela kráčí ve stopách svých rodičů 

stejně tak, jako výše jmenované děti kuželkářů. Jiří Moravec po čase z oddílu odešel, ale 

Magda a Míša jsou platné hráčky ženského oddílu už nejméně deset let.

Další neméně významná kuželkářská rodina jsou manželé Josef a Vlasta Kohoutovi 

s dcerou Vlastou, která patřila mezi nejlepší dorostenky v České republice a v současnosti 

je platnou hráčkou družstva žen.

Mezi rodinné dvojice můžeme zařadit také pana Zdeňka Holcmana s dcerou 

Zuzanou a pana Rudolfa Slavíčka se synem Martinem.

Jen pro úplnost zde zmíním ještě jednoho z narátorů, který patří do této kategorie, 

pana Pavla Švehlu, který je synem Františka Švehly, dlouholetého hráče, trenéra a 

předsedy oddílu. Když v roce 1983 zemřel, založili kolínští kuželkáři Memoriál Františka 

Švehly, který má za sebou již třicet úspěšných sezón.

3.3.2 Trenérská činnost

                            

Trenérské činnosti se v oddíle většinou věnovali starší zkušení hráči. 

Prvním trenérem v rámci kolínského oddílu byl podle vzpomínek pamětníků „děda 

Laur“ neboli Oldřich Lauer st. Jak již bylo zmíněno trénoval od roku 1955 dorostence.  Na 

dotaz, jak se pan Lauer starší stal trenérem jsme dostali tuto odpověď: „ V té době .. kdysi 

                                               
145 Rozhovor  se Zdenkou Dejdovou
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dávno, tak dělaly krajské výbory školení trenérů a rozhodčích. Tak tam na nějakém 

takovém školení byl, no a já taky…. I když to nebylo nic. Kuželky nejsou nic na nějaké

vědecké bázi. Tam jsem si nejvíc navymýšlel já…. (myšleny trenérsko metodické materiály, 

které Oldřich Lauer ml. napsal a dodnes jsou součástí přípravy trenérů pozn.aut.)“146

Věra Lauerová vzpomíná na způsob tréninku „ … děda  Lauer, jeho tatínek

(ukazuje směrem na manžela) ten nás trénoval úžasným způsobem. To se netrénovalo jako 

dneska, že se házejí stovky, takovým způsobem. My jsme házely desetkrát pravou ulici, 

desetkrát levou ulici, jo. A my tedy opravdu při těch zápasech, … my jsme z deseti hodů 

devětkrát tu ulici trefili. A na to se pamatuju, protože já jsem prostě věděla, že udělám 

číslo takový a  takový a to byl tak nádherný pocit.“147

Osobnost trenéra má velký význam pro začínající hráče, což je zejména žákovská a 

dorostenecká kategorie. Trénink dorostu přebral na svá bedra v roce 1970 František Švehla. 

Pod jeho vedením se podařilo synu Pavlu Švehlovi dosáhnout na titul přeborníka ČSSR.  

Dorostenky  byly v té době opět nejlepší v kraji a neztratily se ani na přeboru ČSSR.

František trénoval i družstvo žen, na což vzpomíná ve svém vyprávění například Eva  

Rážková.

Dalším velmi úspěšným trenérem byl i pan Stanislav Švorba, který vystřídal 

Františka Švehlu v roce 1976. „Tréninky Standy Švorby obsahovaly vedle samotné herní 

činnosti i všechny ostatní složky – posilování, hry (fotbal, či  volejbal), běhání na ostrově a 

samozřejmě řádné rozcvičky. Jeho tréninky jsou dodnes vzorem pro všechny kolínské 

trenéry.“148

Pod Standovým vedením zazářily zejména dorostenky Zdeňka Pačesová, Jiřina 

Bílková, Lenka Švorbová, Jiřina  Kukalová, které byly ve své kategorii nejlepším 

družstvem v kraji.  Krajský přebor jednotlivců v roce 1979 a 1980 vyhrála Zdeňka 

Pačesová a Lenka Švorbová v roce 1981 a 1982. Také dorostenec Jindřich Lauer, syn 

Marie a Oldřicha ml. se v roce 1982 stal poprvé vítězem krajského přeboru.

Jak už to v životě bývá, ze zápasů zůstanou jen výsledky ve formě čísel na papíře. 

Vzpomínka na trenéra nemusí být vždy jen růžová a to i v případě, kdy se dostavovaly 

úspěchy. Na svá léta pod taktovkou trenéra Švorby vzpomíná Zdeňka takto: „… nás 

tenkrát trénoval Standa Švorbů, táta Martina a s tím my jsme si nikdy nepadli do noty. Já 

                                               
146 Rozhovor s Oldřichem a Věrou Lauerovými

147 Rozhovor s Oldřichem a Věrou Lauerovými

148 Lauer O., 70 let kuželek v Kolíně, s. 35
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sem byla nešťastná z každého tréninku s ním. Prostě mě jeho metody nedělaly dobře. Něco 

se ti nepovedlo a on neřekl „hele, zkusíme to jinak“ nebo „to se zvládne, neboj. Takže se i 

stalo, že jsem o zápase položila kouli do podavače a odešla jsem do šatny. Prohráli jsme 

kontumačně, protože mě se to tak strašně dotklo, že jsem řekla že s nim už tam nebudu ani 

minutu na tom pláně. Byly to hrozný boje no.“149 na doplnění Zdeňka uvádí, že je třeba brát 

tuto vzpomínku s rezervou, protože se jedná o pocity puberťačky. Dnes by to bylo asi 

všechno jinak. 

Po Švorbovi přebírá štafetu trenéra dorostu bývalý hráč a funkcionář Jaroslav

Sedláček, na kterého Zdeňka vzpomíná naopak velmi ráda. Pan Sedláček však bohužel 

zemřel příliš brzy a na postu dorosteneckého trenéra ho v devadesátých letech vystřídal 

Josef Kohout. 

Pokud chce družstvo dosahovat kvalitních výkonů a udržet se v ligových soutěžích, 

neměla by postava trenéra chybět ani týmům dospělých hráčů.  Když se v roce 1991 

zavedla druhá liga žen, kolínské ženy do ní postoupily. Na pomoc si přivolaly Marií 

Švorbovou, která se jejich tréninku ráda ujala.  V této roli vystupovala až do roku 1994.  

V roce 1996 přebírá družstvo žen pan Josef Kohout.

Dvěma trenérům z Kolína se dokonce podařilo stanout v čele národního 

reprezentačního týmu. Nejdříve to bylo Marie Švorbová, která byla první ženou v této 

pozici. Sama popisuje svůj vstup do trenérského světa takto: „…….k úvodu to řeknu asi 

takhle, že vlastně v kuželkách je trenér první třídy, druhé třídy a třetí třídy. V praxi byla 

vždycky jenom dvojka a trojka, protože nikdo neměl vysokoškolské vzdělání, které k tomu 

prostě bylo předepsané. Jednička se dávala právě těm trenérům reprezentace, vlastně 

jakoby takovým nějakým obchvatem (gestikuluje), jo, aby prostě byli jako někde výš, jo. No 

a já když jsem skončila vysokou školu, tak jsem vlastně byla jediný člověk, který jakž takž 

splňoval tyhle podmínky. Jo, a navíc jsem měla o tu práci zájem a taky se mi tak trošku 

dařilo. Dařilo se Kolínu a tak nějak prostě asi zrovna nebyl v té době ani žádný větší rival 

nebo soupeř, takže jsem prostě začala tadyhle s tím.“ 150

Marie jako absolventka Institutu tělesné výchovy a sportu (dnešní FTVS) splňovala 

podmínku vysokoškolského vzdělání. Na postu trenérky národního týmu působila v letech

                                               
149 Rozhovor se Zdeňkou Dejdovou

150 Rozhovor s Marií Švorbovou
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1979 – 1984. Problém byl v tom, že kuželkářský sport neměl v té době širší metodickou a 

teoretickou základnu. 

O tu se později postaral pan Oldřich Lauer ml. a svým dílem přispěla ke vzdělání 

trenérů právě i Marie151. 

Na překážku s předepsaným vzděláním narazil i pan Jiří Koníř, když v Přerově chtěl 

pokračovat v trénování své ženy Hany. „..to mě přivedlo i k tomu, že sem ji trénoval, dělal 

sem jí trenéra, jednu dobu kdy ji odmítli v Přerově jako vůbec trénovat, tak sem trénoval 

ženu sám, to zas byl problém, protože svaz potřeboval, aby trenér měl nějakou třídu a tak 

dále, takže sem si nějakou tu základní udělal, ale to chtělo nějakou vyšší, protože trénovat 

reprezentaci, reprezentanta měl už někdo s vyšší třídou, no ale tak díky zas Marií Švorbový 

se to nějak, žejo, protože ona byla na velmi slušné úrovni a měla velmi dobrý vztahy tady v 

tom svazu, tak se to tak nějak urovnalo takže to šlo.“152

Poté co Marie definitivně ukončila svou aktivní kuželkářskou činnost a chodila už jen 

fandit svým oddílovým kolegům

K trénování  to od začátku táhlo i Oldřicha Lauera, který měl velký vzor ve svém 

otci. Trenérský kurz absolvoval v pětadvaceti letech. V regionálním tisku s ním vyšel 

v roce 1999 rozhovor s podtitulem „Když mám padají devítky, je to nádherný 

pocit“  v rozhovoru na sebe Oldřich prozradil: „S trénováním souvisí i můj další zájem o 

metodologickou práci. Od sedmdesátých let jsem působil v metodických komisích na 

úrovni kraje a potom na republikové úrovni. Nakonec jsem se stal předsedou komise 

vrcholového sportu ČSFR. Od roku 1992 jsem trenérem kuželkářské reprezentace mužů. 

Považuji to v podstatě za svůj funkcionářský vrchol a mám tu práci velmi rád. Dvakrát 

jsem  se svým týmem stál na stupních vítězů. získali jsme zlaté medaile na MS skupiny B 

v letech 1994 a 1998.“153

V čem spočívala práce reprezentačního trenéra na počátku osmdesátých let  popisuje ve 

svých vzpomínkách Marie Švorbová: „Prakticky spočívala práce trenéra reprezentace 

v tom, že v průběhu roku sledoval výkony členů reprezentačního týmu“. Sledování 

                                               
151

Dva ze studentů Fakulty tělesné výchovy a sportu si vybrali kuželkářský sport  jako téma své diplomové práce a 

Marie Švorbová byla u obou těchto prací oponentem. Sama tak pomohla na svět dalším dvěma trenérům I. třídy, kteří již 

zcela splňují předepsaná kritéria vzdělání. Robin Parkán je trenérem reprezentačního družstva juniorů.

152 Rozhovor s Jiřím Konířem

153 Archiv Oldřicha Lauera, článek z týdeníku Kolínský pres,  Příloha, obr. č. 27
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probíhalo korespondenční formou. V době kdy neexistovaly e-maily posílaly 

reprezentantky Marii své výsledky v trénincích, zápasech a také ostatní doplňkové 

sportovní aktivity poštou. Osobní setkání, kdy mohla trenérka přímo sledovat techniku 

hodu a svým svěřenkyním poradit se uskutečnily jen zřídkakdy na reprezentačních srazech. 

„Vím, že maminka některý hráčky měla oblíbený z toho pohledu, že si rozuměly jako lidi, 

anebo říkala „ta umí reagovat, umí udělat změnu“. Anebo naopak „ta prostě buď jí to 

vyjde nebo to nevyjde“, to znamená změna na stranu nebo ne prostě... No, trošku risk, 

potom.“154

V době, kdy reprezentaci mužů trénoval o dvacet let později pan Oldřich, byly již 

podmínky lepší. Reprezentační tým se  scházel na soustředění třikrát za rok, testovaly se 

nové materiály na drahách  „...zřetelně se zvýšila fyzická zdatnost sportovců, do přípravy 

na MS se zapojil masér a zkouší se spolupráce s psychologem“155  Aby neztratil s hráči 

kontakt objížděl každý týden mistrovské zápasy. Pan Oldřich zastával funkci trenéra až do 

roku 2002.

Situace s reprezentačním týmem je rok od roku komplikovanější, protože opravdu kvalitní 

hráči odchází často hrát profesionální ligu do Rakouska nebo do některé ze Spolkových 

republik Německa.

Dnes výběr hráčů probíhá mnohem složitěji: „Třeba když to vezmu dneska, dneska když se 

vybírá hráč do reprezentace, tak je to podle výsledků na tom povrchu, na jinym povrchu, 

na tom povrchu, kde se bude hrát na tom mistrovství, prostě spousta různejch faktorů.“156

3.3.3 Reprezentace

Členové kolínského oddílu vstoupili do národní reprezentace hned několika 

způsoby. Členky družstva žen byly několik let oporou reprezentačního týmu a po jejich 

odchodu zůstala  Marie Švorbová dál v jejích řadách, tentokrát jako trenérka 

reprezentačního družstva žen. Oldřich Lauer ml. působil v reprezentaci nejprve 

v sedmdesátých letech jako hráč a později v letech devadesátých  jako trenér.

                                               
154 Rozhovor s Martinem Švorbou

155 Archiv Oldřicha Lauera, článek z týdeníku Kolínský pres, Přílohy obr. č. 27

156 Rozhovor s Martinem Švorbou
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V roce 1962 se konalo  V. mistrovství světa v kuželkách Bratislavě. V dobovém 

tisku najdeme hned několik článků o této významné události157. Redaktor Mirek Tuček 

navštívil trénink žen z Lokomotivy Kolín. Na své první reprezentační vystoupení 

v ženském týmu se zde připravovaly tehdy osmnáctileté Eva Rážková a Marie Lauerová 

společně s další členkou oddílu Olgou Kotlíkovou. Redaktor okomentoval tehdejší kuželnu 

jako: „moderně vybavený kuželník s asfaltovou dvoudráhou“ a článek s názvem „Že 

kuželky nejsou sport ?“ ukončil ujištěním: „Samozřejmě, že všechna tři děvčata jsou 

nositelkami odznaku zdatnosti. Pro sport nezapomínají ani na své povinnosti ve škole a na 

pracovišti.“158

Na tomto mistrovství získala pro Československo první titul mistryně světa 

v kuželkách Vlasta Šindlerová z Přerova. Družstvo skončilo na třetím místě z devíti zemí a 

kolínská děvčata si tak ze své první účasti na MS přivezla bronzové medaile. 159

Marie Švorbová,  Hana Konířová,  Eva Rážková a  Věra Lauerová tvořily společně 

silnou kolínskou čtveřici od roku 1959 do 1964 a trojici až do roku 1977. Problém spočíval 

v tom, že při tvorbě reprezentačního družstva bylo nutné dodržovat jistá pravidla o 

regionálním zastoupení. V reprezentaci tak musely mít své zástupkyně i Praha, Slovensko 

a Morava. Nerozhodovaly tedy výkony, ale svaz. Čtyři hráčky z jednoho oddílu prostě 

v jednom reprezentačním týmu být nemohly. Na to, jak se toto pravidlo odrazilo v

kolínském oddíle  vzpomínají pamětníce takto:

„Vždycky jsme tady měly problém. Byly tady takové čtyři reprezentantky a když se stavělo 

národní mužstvo tak nikdy tam nemohly být z Kolína čtyři. Tak maximálně dvě, protože tam 

musela být Praha a musel tam být někdo z Bratislavy aby to bylo takové (dokresluje 

rukama) ... celostátní jako ne, že si tam bude Kolín, … že si tam zabere čtyři místa ze šesti. 

Že jo, takže....akorát jednou jsme se tam dostaly asi tři, ale jinak ne, jinak ne...“160

„...v podstatě vždycky jedna na to doplatila, buď na to doplatila Věra, nebo na to 

doplatila Eva. Potom když už Eva nebyla, tak s těma třema se tak nějak jako smířili, 

protože opravdu (pokývne hlavou) ... opravdu jako prostě (s úsměvem) při tom výběru by 

museli vzít někoho o hodně slabšího, kdyby chtěli ještě jednu kolíňačku vyřadit“161

                                               
157 Příloha, obr. č.28 

158 Archiv Evy Rážkové

159 V té době měla  FIQ asfaltové sekce 10 členů. Mistrovství s nezúčastnili pouze Australané. 

160 Rozhovor s Evou Rážkovou

161 Rozhovor s Marií Švorbovou
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V roce 1968  se konalo MS v rakouském Linzi. Družstvo žen skončilo na třetím 

místě. Ve dvojicích získala M. Švorbová s V. Šindlerovou stříbrnou medaili a M. Švorbové 

se podařilo v rámci soutěže družstev překonat světový rekord. V soutěži jednotlivců pak 

skončila třetí. Na svůj největší úspěch vzpomíná Marie Švorbová takto: „… v šedesátém 

osmém roce, byl ten Linec a tam kdyby se, jako teď jsou ty soutěže, jako že je ten trojboj, 

že se vyhlašuje, tak ... tak tam na mě nikdo neměl, no (úsměv). No ale tam se hrála družstva, 

v družstvech jsem měla ten světový rekord a díky tomu rekordu jsme pak byly třetí jako to 

družstvo. No, pak se hrály dvojice a z toho mám bronzovou .... ale mám dvě stříbrný ... a v 

jednotlivcích jsem skončila třetí.“162

Ptala jsem se paní Marie, jak to tedy v tom roce 1968 bylo z pohledu událostí, které 

se staly a dostala jsem tuto odpověď: „no, ale totiž, ten rok byl pro mě šťastnej a byl 

šťastnej pro víc lidí, právě tím, co se dělo... Půlka byla první šťastná a druhá byla 

nešťastná že jo, ale ... díky tomu, co se dělo v tý době tak ....v tom Linci, to bylo první 

mistrovství světa, kde byly stavěče, v Česku to nebylo, nikde no a díky tomu že se vlastně na 

jaře, se to tak uvolnilo ten pohyb do ciziny prostě, tak tenkrát v Bratislavě byl pan Saga, 

kterej léta vedl slovenskej svaz a byl ... neřeknu přesně funkci, jakou měl, ale prostě i v tom 

celostatnim svazu byl hodně vysoko, hlavně tím, že měl styky taky, no a tenkrát byly 

zásadně kontrolní starty v Bratislavě s tím, že pan Saga zařídil, že jsme autobusem jely do 

Vídně a trénovaly jsme na těch, na těch stavěčích prostě... takže když sme to viděly poprvně 

tak (smích)...no bylo to, bylo to rozhodně jako dobrý, protože potom už po nás nikoho, 

nikoho z míry nevyvádělo, my jsme věděly jak se hrajou který figury, protože to se hrálo se 

to trošku jinak než, než když tam ty šňůry nebyly, žejo...a, díky tomu teda vlastně jsme tak 

nějak na tom mistrovství tam potom mohly zářit, no...“

Největší publicity163 se dostalo Haně Konířové po vítězství na X. MS v roce 1974 

V kronice města Kolína z roku 1974 lze najít tento zápis: „Kolín má dobře vyvinutý oddíl 

kuželkářů. Tento oddíl hraje v první třídě a letos dokonce se členka oddílu Hana Konířová 

stala světovou mistryní v tomto sportu. V západoněmeckém Eppelheimu vyhrála 

mistrovství světa v kuželkách pro rok 1974. Nikdo s ní nepočítal, velkou naději měly 

Rumunky, ale po tvrdém tréninku, který vedl Oldřich Lauer, zvítězila tato laborantka 

Okresní vodohospodářské správy v Kolíně mezi 69 státy. Byla přijata slavnostně nejen 

                                               
162 Rozhovor  s Marií Švorbovou

163 Přílohy obr. č.29 a) b)
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vedením podniku, ale i všemi orgány naší správy, představiteli MěstNV a OV KSČ, kteří jí 

blahopřáli nejen k úspěchu, ale i k dobré representaci  našeho města“164. 

Ve vzpomínkách ale skromná paní Hana zdůrazňovala hlavně úspěchy své oddílové 

kolegyně Marušky ke které, jak sama přiznává, nejdříve vzhlížela a pak se jí trochu 

přiblížila. K největšímu sportovnímu úspěchu dodává: „ a...v životě by mě nenapadlo, že se 

tam může zadařit (pochybovačně kroutí hlavou). Tam vůbec. Jako já sem nikdy nikam 

neodjížděla s tím, že bych někde stála na tý bedně sama, opravdu ne, protože jsem věděla, 

že lidí jsou takový mraky...a v Kolíně úplně absolutní jednička byla Maruška Švorbová, 

opravdu....“165

Kolínské ženy přivezly  ze svých startů na ME a MS celkem 11 medailí, z toho 

jednu zlatou, čtyři stříbrné a šest bronzových. Za vzornou reprezentaci ČSSR  obdržely  

Marie Švorbová a Hana Konířová titul Zasloužilý mistr sportu, Eva Rážková pak  titul 

Mistr Sportu.

Do užšího reprezentačního výběru se v historii dostal i Pavel Švehla, kterému ale 

slibnou kariéru zhatila základní vojenská služba a pan Oldřich Lauer, který 

v reprezentačním týmu odehrál několik přípravných mezistátních utkání.  Na úspěchy 

svých předchůdců navazují dnešní dorostenci.

Nejmladší nárator a vítěz juniorského MS z roku 2007 vzpomíná na svůj zatím největší 

úspěch slovy. „ ...já jsem to nehrál na výkon. Já jsem se těšil až přijede ten trenér, ten Olda 

a když jsem ho tam vidět tak to mě dostalo do slz, kor když se zadařilo potom. Tak to bylo... 

nevim no... takový nepopsatelný.. euforie prostě.“166,167

Do užšího reprezentačního výběru se dostala také Vlasta Kohoutová, která má před sebou 

velkou kuželkářkou budoucnost. 

                                               
164 Kronika města Kolína rok 1974, [on line text 20.8.2012]:

http://www.mukolin.cz/prilohy/Texty/1222/32kronika_1974.pdf

v textu je omylem uvedeno 69 států namísto 69 soupeřů.

165 Rozhovor s Hanou Konířovou

166 Rozhovor s Filipem Dejdou

167 Přílohy, obr. č. 30 a) b)
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3.3.4 Cestování

Účast na mezinárodních soutěžích přinášela i nutnost cestovat. Jednak na přípravná 

mezistátní utkání, ale i na mistrovství jako taková. Období, kdy kolínské ženy tvořily 

oporu  reprezentačního týmu, spadá do doby hluboké totality a tak se jejich cestování  

neobešlo bez  určitých kuriózních situací, které odrážely dobu.168 Všichni účastníci byli

před odjezdem poučeni o tom jak se v cizině chovat aby se nedostali do potíží.

„.. Jednou se mi stalo, když jsme jeli do Německa, tak se mi stalo, že si mě zavolali na 

policii a poučovali mě, co smíme a co nesmíme (zvážněla). Byla jsem z toho dost vyplašená 

tenkrát (úsměv). A samozřejmě na konci toho poučení jsem jim musela, podepsat papír, jo, 

že teda jsem byla poučená, no a po revoluci jsem si říkala, jestlipak se najdu taky na  

nějakém seznamu, (nervózní smích), prostě ... informátorů. No nenašla jsem se, takže to 

bylo podepsané opravdu jen ten sport ...(smích)“169

Jednalo se o to, že víza zařizoval přímo kuželkářský svaz. Ten také obstaral 

závodníkům pasy, které jim však nemohl nechat volně k dispozici. Při cestě to probíhalo 

tak, že pasy měl  u sebe jeden z funkcionářů a ten je na hranicích rozdal a potom zase 

sebral a uschoval.

„... a třeba do toho Německa nás jelo jenom šest. A přijeli jsme na hranice a celník sebral 

pas jediné  hráčky a řekl jí „máte neplatný pas“, tak jsme říkaly „a můžeme jet domů“, 

protože v pěti tam nemáme co dělat. Celník chvilku nechal vycukat vedoucího výpravy a 

pak říkal té Mirce Svobodové „tak si to podepište a můžete jet“. Ona to neměla podepsané

ten pas, protože to byly pasy služební, které jsme dostávaly jenom na ty cesty...“170

Další velmi krásný zážitek z cest popisovala paní Konířová. Jednalo se o MS 1974 

v Eppelheimu. Svazový funkcionáři se snažili ušetřit, kde se dalo a tak obstarali 

reprezentaci stravu v jedné odlehlé restauraci, kde ale měli svůj klub vojáci z americké 

vojenské základny. Jeden z vojáků si všiml, že v restauraci jsou děvčata s teplákovými 

bundami s nápisem Československá republika. Přišel k nim a říkal, že zemi zná, že pochází 

                                               
168 Tématem cestování za hranice se zabýval  Pavel Mücke ve studii s názvem „Před oponou, za oponou...“. 

Studie je součástí třísvazkového díla Obyčejní lidé. 
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z Mukačeva.  Funkcionáři pak úpěnlivě žádali, aby se o tom doma nikdo nezmiňoval, 

protože takový prohřešek by soudruzi z vedení jen těžko odpouštěli. 

Techničtí vedoucí doprovázeli reprezentační týmy téměř na všechna utkání 

v kapitalistické cizině. Výpravy byly financovány ČSTV,  ale bylo veřejným tajemstvím, 

že část peněz se vždy někde velmi rychle ztratí. Sportovci nevěděli, a možná ani raději 

nechtěli vědět, na kolik peněz mají vlastně v dietách nárok. Jen jednou se stalo, že jim 

technický vedoucí vyplatil poctivě celou částku, která jim náležela. Od té doby již tento 

člověk  reprezentanty nikdy nedoprovázel.

Problém s penězi velmi barvitě popsala paní Marie, když vyprávěla o cestě na 13. 

MS do rumunské Mangalie. Výpravu po přistání na letišti nečekal domluvený doprovod a 

nikdo neměl žádné peníze kromě zálohy dvaceti dolarů, která ovšem musela být  po 

návratu vrácena. Cesta z letiště byla tak cestou hanby, protože sportovci museli cestovat 

hromadnou dopravou načerno, což se celé výpravě dost těžko podaří. 

Samostatnou kapitolu by tvořily i samotné kontroly na hranicích, které jsou dnes už 

jen vzpomínkou pamětníků. Pašování čehokoli z bývalé NDR bylo populární snad mezi 

všemi Čechoslováky. Kuželkáři vzpomínali na to, jak pašovali například čočku, která byla 

v jisté době v ČSSR nedostatkovým zbožím.

Když  paní  Konířová  vyhrála v roce 1974 v Eppelheimu titul mistra světa a k tomu 

příslušející pohár, měla na hranicích velké problémy s jeho proclením. Doprovodní 

funkcionáři nakonec přesvědčili československou celnici o tom, že se jedná o dar pro 

vítěze, jehož hodnota je více symbolická než vyčíslitelná.

Právě díky kuželkám měli členové možnost vycestovat do kapitalistické ciziny. 

Manželé Lauerovi vzpomínají na svou první návštěvu Vídně, kdy byli naprosto unešení 

z množství zboží v obchodech. Pan Oldřich se mne při rozhovoru zeptal „ ... a víte jak je 

velká tělocvična v Sokolovně?“ ... přitakala jsem, že vím,... „tak takhle velkou masnu tam 

měli! A měli tam i játra a takový to maso, co my jsme tady vůbec neviděli.“171  

Věra k tomu dodala: „ … a učili nás podvádět (mínila tím režim).  Tady nic nebylo

a my jsme přeci museli něco dovést.“ A tak pašovali třeba časopisy přilepené na zádech 

nebo kalkulačku ve spodním prádle.

            Úplně jinou zkušenost z jiné doby popsala Zdeňka, když hovořila o 

zážitcích z Champions League: „ … když se podíváš v tom Chorvatsku, když jsme byli, v té

Rijece, to jsou ohromná sportoviště, připravená na tohle na tamto, nevím, je to ... to zázemí. 

                                               
171 Rozhovor s manžely Lauerovými
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To Targu Mureš prokristapána Rumuni, dyť to je,.... příšerné město, elektrárna a v 

elektrárně šestidráha. No tak jako, ... někde to jde. No a ty holky prostě hrály úžasně, jo a 

když jdeš kolem vymlácené výlohy, zavřených obchodů, na ulici zametají muklové, myslíš 

že je tam tak, strašná mlha a on je to smog. Je to nezajímá, nic jiného je prostě nezajímá, 

jak ti lidi žijí, že tam dýchají takové hrůzy. Tam opravdu nad zemí v této výšce se začal

zvedat smog. Elektrárna to rvala do města, ta stála uprostřed města.“172

Zdena tím také narážela na věčnou bolest kolínského oddílu a tou je chybějící čtyřdráha.

3.3.5 Kuželkářská parta 

Vzájemné vztahy členů kolínského oddílu jsou hlavně o  přátelství a sportovním 

duchu.  Staří kuželkáři z první generace vychovávali své úspěšné následovníky v rodinném 

duchu:

„... i když to bylo, to nebyla jen naše rodina jako, to bylo širší všechno, ale byli to lidi, kteří 

prostě pro ty kuželky žili a pro ty kuželky jako hodně udělali. Jako třeba my, trénoval nás 

náš ... jako můj, můj tatínek (myšleno Oldřich Lauer st. pozn, autora) jako dorost ale 

kolikrát neměl čas, takže kuželnu otvíral pan Šíma, což byl starší pán, kterej zásadně kouřil 

půlky cigaret do takový ty...špičce, že jo, no a na kuželně ne, to chodil kouřit ven, ale to 

bylo jeho vždycky s tou špičkou jsme ho vídali, a ten byl ochoten, když zítra chceme přijít, 

tak on vždycky přišel, otevřel, byl tam s námi, i poradil, že jo. ... takže to byl takový náš 

taky jakoby kuželkářský táta ... taky to byl pan Švehla, že jo, ...ten taky pro ty kuželky hodně 

udělal ... no, asi ale určitě na někoho zapomenu v tom výčtu....“173

Pan Lauer starší dokázal ke kuželkám přitáhnout partu dětí, pro které se kuželky 

staly osudem. Spojovalo je velké přátelství na které dodnes velmi rádi vzpomínají. 

„My jsme byly, jako kolínské družstvo žen, my jsme si nikdy nezáviděly, jo a zase na 

druhou stranu jsi kamarádka, všechno, ale já jdu hrát a porazím tě. To bylo ale normální, 

jo, ale že bych jako, když jsem to nedokázala a neporazila jsem, tak že bych jako prostě 

říkala, jako něco ji chci udělat nebo tak, tak to ne(smích), My jsme byly vždycky dobrá 
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parta v Kolíně, až výborná bych řekla přímo, v reprezentaci žádný jako velký konflikt 

nepamatuju.“174

Paní Věra bilancuje se slovy: „ Já jsem tomu tak vděčná, že jsme hráli ty kuželky. 

Máme kam zajít, máme si s kým popovídat,..“175

Hlavně starší generace ráda vzpomíná na cestování vlakem na zápasy. Oddíl 

Lokomotiva Kolín spadal pod ČSD a tak měli jeho členové jízdné za režijní cenu.  

Cestovali rádi, hráli karty a bavili se. Zde se patří uvést vzpomínku na starou gardu, o 

kterou se s námi podělil pan Strnad. Pánové ze staré gardy jednou v rozhovoru se svými 

následníky projevili jistý soucit s tím, že ti mladí už neužijí tolik co oni.  Jednou odjeli 

muži ze staré gardy na zápas do Lysé nad Labem. Jeli v sobotu po šichtě (pracovní soboty 

byly zrušeny až v roce 1968). Po zápase se tak pěkně bavili a opili že poté nasedli na 

špatný vlak, důsledkem čehož se do Kolína vrátili až v pondělí ráno a to vlakem od 

Pardubic.

Všichni narátoři ze starší generace ve svých vzpomínkách uváděli sokolské 

Šibřinky. Kuželkáři měli na starosti šatnu. Vzpomínají také na prvomájové průvody, kdy 

zejména v mladí chodívali v průvodu jako zástupci TJ Lokomotivy. 

Nejvíce nám o kolektivu vyprávěl pan Jaroslav, ale i ve vyprávění jeho kolegy pana 

Jiřího se objevuje zmínka o kolínské partě „...ale můžu říct, že perfektní parta tady byla, 

samozřejmě, že se to někdy pohádá, ale to ale velmi rychle vždycky skončilo“

Dobrou partu našli Konířovi i v Přerově, ale ve srovnání s tou kolínskou dopadla 

hůře . „My jsme tam měli docela dobrou partyji i když tady s tím se to už nedá srovnat, to 

bylo o něčem jinym, ale nebyla tam špatná, nebylo tam špatný to družstvo žen, to mělo 

celkem dobrou úroveň“176

Pan Jaroslav, který se velmi skepticky vyjadřuje k poměrům v dnešní společnosti 

komentoval léta strávená v oddíle s přáteli takto „Mezilidský vztahy jsou daleko horší než 

za těch komunistů.  Lidi si záviděj... Dřív jsme jezdili na hory a nikdo nedával nic najevo. 

Někdo měl víc, ale nedával to najevo, že ten má víc, ten je straník, ten je proti straně, 

protože dědeček byl farář(gestikuluje a dává velký důraz)...Až tahle doba to všechno 

protrhla. já tvrdím, že za komunistů ...(hledá chvíli správné slovo)... komunisti dávali lidi 

dohromady, zcelovaly je.“177
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Něco pravdy na zhoršeni vztahů jistě bude, ale možná je to dané i tím, že laťka byla 

příliš vysoko. Narátoři ze starší generace měli neobyčejné štěstí v tom, že se na jednom 

místě sešla v jednom momentě parta lidí, kteří společně dokázali vítězit v soutěžích, bavit 

se a budovat svůj oddíl, jeho materiální základně obětovali nesčetně hodin ze svého 

volného času. 

V rozhovoru s Martinem na toto téma zaznělo: „parta...parta rozhodně zajímavá...já když 

sem přišel tak...já si to v podstatě moc nepamatuju, já když sem odcházel v tom roce 2002

tak vím, že byly jakoby takový skupinky, který se sice měly rády (v práci s obličejem 

patrná zdrženlivost a trochu „jak to říct a neurazit“), ale když se mělo třeba opéct prase, 

tak to dělala jenom jedna a ta druhá o tom kolikrát ani nevěděla. (jakoby smutně potřese 

hlavou) a teď sem byl jakoby unešený z toho, že teď mě to příjde, že teď je tam těch lidí 

sice jenom půlka už, ale že to tak nějak drží pohromadě...“ 178 Martin pak srovnával 

s oddílem v Jihlavě, kde hrál v minulých sezonách. Tam je oddíl ještě mladý a 

neopotřebovaný  „ ... a dělaj se tam věci třeba že se v létě seberou a jedou spolu na tejden 

na kolo po republice a spí se každej den jinde a tak, a pak je tam spousta uplně 

mladejch,....takže tam ten duch jakoby je jinej, ale tady je takovej vyzrálej, ale hrozně fajn 

v tuhletu chvíli.“179

Je pravda, že A družstvo mužů, kam Martin i Filip patří je v současné době 

tahounem celého oddílu. 

Že to s dnešní dobou nebude tak zlé dokládají i další výpovědi narátorů z mladší 

generace. O tom jak je týmový duch důležitý i pro samotnou hru mně přesvědčil Filip, 

když popisoval jak to vlastně v kuželkářském týmu chodí: „Kuželky jsou při tý hře jako 

takový trošku sobecký sport, člověk si ale nemůže říct pokaždý... no, nějak to naházím a ten 

druhej to dotáhne. Ale říct když to nejde, dobrý, vystřídáme. Anebo hrát co to dá, .... Když 

to nejde tak vystřídat a né držet se tam jen proto, že mám někde nějaký výsledky. Buď se to 

hraje sezona jako tým, nebo to nejde. To je prostě jeden velkej stroj, kterej musí šlapat a 

když je někde povolený šroubek, tak se rozpadne.“180

Paní Zdeňka to jen potvrzuje a charakterizuje vzájemné vztahy takto: „ … to není 

nějaké, ... že si jdeš zahrát a ... tam si vyčistíš hlavu. Tam prostě máš partu, tam víš, my už 

o sobě tolik víme, že už je to skoro rodinný, že tam, se nemusíš přetvařovat. Tam ti nikdo 
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neřekne tys to zkazila nebo je to tvoje vina, to prostě, na kolektivním sportu je dobrý, že 

nehledáš viníka, tam prostě se to neřeší. Tam je, to parta, tam nejsi sama za sebe, tam je to 

parta tam hraješ pro tu partu a to si myslím že je jako daleko víc motivující než když máš 

vyhrát sama. Nemůžeš jim to zkazit, nemáš prostě nebo máš, máš potřebu jim to 

nezkazit...“181

3.3.6 Rodina, práce a kuželky

Ligové zápasy v kuželkách se odehrávají zpravidla o víkendu.  Některá družstva

v nižších soutěžích hrají své zápasy v pátek podvečer, zpravidla se však většina zápasů 

odehrává, tak jako u jiných sportů, o víkendu.  V průběhu týdne je třeba zajít na kuželnu na 

trénink a když skončí sezona přichází zase doba, kdy se pořádají brigády, nebo se 

organizuje družba s německým oddílem z Kamenze. Všechny tyto aktivity zaberou spoustu 

volného času. 

Bylo velmi důležité, že členové oddílu tvořily partnerské dvojice. Lauerovi a 

Švorbovi i Konířovi byli kuželkami postižení oba. Problém tedy nastal v momentě, kdy 

přišly děti, a oba partneři měli své zápasy. Na toto období vzpomíná Věra Lauerová: „My 

jsme dvakrát týdně trénovali  a soboty a neděle jsme jezdili, já třeba na takový ty zápasy, 

Olda taky. No tak vždycky jsem volala tátovi : Tati, potřebovali bychom pohlídat Jindru.

(Věra hraje dialog) ozvalo se: Nemohla bys už sedět doma! ...  a praštil s telefonem. No, a 

za chvíli mi zavolal: Tak kdy ho přivedeš? … No, to byly srandy takový(…)Přišli jsme na 

kuželnu a já povídám: Dědo, tak já ti ho vedu. A děda říká takhle před chlapama:  Vždyť 

mi už  kluci dochází mlíko. Já ho mám furt..... No takovýhle blbiny.“182

Bez podpory rodičů by se neobešla ani paní Marie: ...Říkala jsem na začátku, že 

moje maminka byla jediná z rodiny, která ty kuželky, jednou je zkusila, ale nikdy je nehrála, 

že jo..a vlastně, mě se dcera narodila když sem měla ještě rok vysoký školy před sebou, 

takže maminka teda položila práci a hlídala á tohle jí vlastně zůstalo..., takže pět let jsme 

bydleli u našich, a pak třeba já jsem byla pryč tak byla maminka teda jako u nás a tu 

domácnost vedla. Takže díky tomu jsem se takhle mohla já prostě tomu všemu se 

věnovat.“183
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Tady je zajímavé podívat se i z druhé strany, jak tuto situaci vnímal Mariin syn Martin184:

„..Pak si pamatuju, že mamka často nebyla doma a že sem se hrozně těšil na to, co přiveze 

a když byla jako za hranicema, tak o to víc. A pak si pamatuju, že mi bylo líto, když nebyla 

doma, právě. Tak to sou jakoby úplně z dětství...“185

Pan Jiří to měl ještě o něco složitější, ale na období, kdy se staral o dcery vzpomíná 

s humorem sobě vlastním těmito slovy:

„Á jinak jako asi myslím, že jestliže, je to můj názor, jiní se na to asi dívají jinak, že  když 

někdo dosahuje nějakých výsledků a já ho můžu podporovat, tak ho podporuju, proč ne. A 

myslím ale zas, že pro mě to je dneska výhoda, protože ty dcery na to vzpomínají, že jako 

se staral o ně tatínek. Překvapivě se jim to i líbilo nebo zapomínají, zapomněly všechny ty 

špatný věci, co jsem dělal, jak jsem je krutě vychovával a máme velmi dobrý vztah si

myslím na základě toho. Protože si zvykly, že už vod toho malinka, vod toho roku kolem 

běhal nějakej chlap s fousama víc než nějaká paní s brejlema.“186 187

Nejhůře na svou kuželkářskou vášeň doplatil pan Jaroslav. Jeho manželka těžce 

nesla jeho víkendové aktivity mimo rodinu a tak se časem vztah rozpadl. Naštěstí pan 

Jaroslav pamatuje i lepší časy. Když se v lize hrály dvojzápasy, nebylo to tak zlé a měl 

alespoň každý druhý víkend volno. Manželky kuželkářů se znaly a někdy se všichni 

společně na kuželně po zápase scházeli. Chodili spolu na zábavy a jezdili na hory. Pak ale 

děti vyrostly a život se změnil.  Jaroslav to komentuje situaci slovy: „Nejdřív jí to baví, 

chodí s tebou, baví se. Ale pak jí to přestane bavit a začne ti do toho kecat a je to daný... je 

konec. Kuželky jsou o psychice a jak do toho začne kecat, tak to jde dolů.“188

Ochota žen nekuželkářek tolerovat manželům jejich kuželkářskou vášeň opravdu 

není velká. Ze současné sestavy A družstva mužů je více než 50%  rozvedených.

Z žen, které v Kolínském oddíle setrvaly dodnes mají dvě také partnery kuželkáře, 

dvě z nich jsou jejich dcerami a jediné nové tváře tvoří dvě mladičké dívky, které teprve 

nedávno přešly z dorostenecké kategorie

Důkazem toho, že bez podpory partnera to nejde ani v ženském týmu je skutečnost, 

že v minulé sezoně opustila ženský tým jedna z klíčových hráček, která ji doma nenalezla.  
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Eva Rážková pro jistotu nezaložila rodinu vůbec. V době své největší slávy měla od 

zaměstnavatele podporu v takové míře, že ji dokonce uvolňoval i na dopolední tréninky. 

Kuželky, stejně tak jako kterýkoli jiný sport, kterému se člověk věnuje na 

profesionální úrovni, zasahují nejen do soukromého, ale i do pracovního života. 

Zatímco Rumunští soudruzi měli své profesionální kuželkáře a dokonale vybavené 

tréninkové centrum, kolínští se potýkali s nedostatečným vybavením a problémy 

s uvolňováním ze zaměstnání. Nejvíce exponovaná paní Marie ve svých vzpomínkách 

uvádí: „ nic, tady bylo akorát to, že jsem měla právo refundovat mzdu, na ty dny, kdy jsem 

se uvolňovala. To zase byl ve školství takový problém, že se to prostě,… nikdy jsem mzdu 

nerefundovala a vždycky to za mě nějací kolegové odnesli a někdy se povedlo panu řediteli, 

že jim to i zaplatil. Takže po této stránce jsem třeba nebyla oblíbená u některých kolegů 

(dívá se jakoby mimo, vzpomíná) (smích), protože pak když přišlo mistrovství světa, 

tak..tak že jo, několik srazů, několik mezistátních utkání, sice to byly samosebou ty neděle 

nebo Velikonoce a takové věci, ale na to mistrovství světa to bylo třeba deset dnů“.189

Velmi zajímavý postřeh ohledně skloubení práce a kuželek měl ve svém vyprávění 

Martin: „ … já třeba vím, že díky kuželkám jsem prostě žádnou práci nedělal na sto 

procent. Protože vždycky spoustu toho času člověk věnuje těm kuželkám, ať už hledáním 

výsledků nebo připravováním se na něco ... nebo prostě cestování, nebo něčemu, jo. 

Spousta lidí kteří, myslím si že v té práci byli třeba stejně nadaní jako já, ale věnovali tomu 

víc času, tak jsou dneska dál.“190

Nejlépe to ve svém vyprávění shrnul pan Pavel Švehla „Když to chce hrát, že jo, musí 

zaprvé čas si na to udělat, musí na tom strávit nějakej svůj… (přemýšlí jak se nejlépe 

vyjádřit) ... obětovat něco jinýho a ten kolektiv, ta parta, kde se sejde s těma známejma s 

kterejma hraje, pak se vobčas posedí  a pobaví se ...“191

Zde je pravděpodobně ukrytý ten největší problém. Práce bývá často náročná a 

volného času málo. Pokud se kuželkář věnuje svému sportu naplno vždy je to na úkor 

něčeho dalšího. 

                                               
189 Rozhovor s Marií Švorbovou

190 Rozhovor s Martinem Švorbou

191 Rozhovor s Pavlem Švehlou
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3.3.7 Vztahy s vnějším světem

Kolínský oddíl udržoval sportovní družbu nejdříve s německými oddíly Heidenau a 

Nünchritz. Se současným partnerem, oddílem z města Kamenz, trvá družba už více než 

25 let.

Na setkání s přáteli z NDR vzpomíná Eva Rážková: „ ... když jsme jeli do endéer! 

To byla sláva, že jo (gestikulace, plácání do kolen, lehká ironie v hlase), že jsme 

vycestovali do endéer! No..do Nünchritzu a do Haidenau, tam jsme pak jezdili... Oni sem 

ještě léta jezdili vždycky chlapi na pivo, už tady ani nehráli. Ale pamatuju se, když sem 

přijeli poprvé, jak ten jeden říká a kde je tady Koramo? ... A já si říkám, že tys tady byl 

určitě s letadlem někde! Nálet na Koramo, no to byli starší chlapi, jo...“192

Eva se spřátelila i s hráčkou z Maďarské reprezentace. Léta udržovaly korespondenci, 

kdy Eva měla v Kolíně maďarského překladatele, který ji dopisy překládal.

O tom, že přátelství bylo opravdu upřímné nás přesvědčil pan Jaroslav. S nadšením 

vyprávěl o družbě s východoněmeckým Kamenzem. Každý člen oddílu měl svůj německý 

protějšek. Jaroslav se přátelil s jistým Jürgenem. Oddíly se potkávaly dvakrát ročně. 

Jednou odjeli kolínští do Kamenze na jaře a kamenžtí na podzim do Kolína, další rok 

naopak. Scházeli se rádi a to nejen v rámci organizovaných družebních setkání dvakrát 

ročně, ale i soukromě jako přátelé. Rodiny společně s dětmi se potkávaly i na dovolené na 

horách v Rokytnici.

Družba s kuželkáři z oddílu v Kamezi trvá dodnes. Tradice však nezanikla jen díky 

Zdeňce, která s houževnatostí sobě vlastní organizuje družební zájezdy. I ona má mezi 

německými kuželkáři spřátelenou rodinu. Ze dvou setkání v roce zůstalo už jen jedno, 

které se navíc zkrátilo z celého víkendu pouze na jeden zápas a jeden nocleh. 

Kuželkáři mají svůj vlastní svět, je to dané tím, že jich je relativně málo a většinou se 

tomuto sportu věnují hodně dlouho. Hezky to ve svém vyprávění shrnul pan Koníř: „ale 

tehdy, když se jezdilo ven. To jako člověk navázal moře kontaktů, který mnohdy potom i 

využil v práci a tak dále, takže to bylo taky dobrý. Při tom cestování poznal republiku, 

tenkrát to bylo ještě Československo, takže jezdili jsme až do Košic, což byly teda hrozný 

zájezdy......udržovala se nějaká ta družba, ten družební vztah s endéer, žejo, do západního 

                                               
192 Rozhovor s Evou Rážkovou
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nás nikdo nepustil,..., asi nejdůležitější pro mě, že mám dodneška z toho moře, moře 

známých a kamarádů.“193.

Z vlastní zkušenosti mohu sama potvrdit, že se mne nedávno velice nesměle v práci 

zeptal zástupce dodavatele software zda náhodou nepatřím k panu Miervovi, který hraje 

kuželky. Pán od software se přiznal, že on sám i jeho nadřízený hrají za pražskou 

Konstruktivu. 

                                               
193 Rozhovor s Jiřím Konířem
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4 Závěr

V této práci je zmapován vývoj kuželkářského sportu v Kolíně od původní hospodské 

zábavy k vrcholovým soutěžím. Mísí se zde historie hry, která má své kořeny již ve 

středověku a historie Sokola, který je symbolem české národní tradice.  

Kuželník u Sokolovny by bez začlenění do Sokolské jednoty pravděpodobně upadl 

v zapomenutí a zmizel ze světa stejně  tak, jak se to stalo u ostatních devíti hostinců 

v Kolíně. 

  Díky nadšeným sokolským bratřím, kteří ve hře našli zalíbení a promítli do ní svého 

sportovního ducha, mohl vzniknout samostatný kuželkářský podobor a později sportovní 

oddíl. Podle obecné charakteristiky tvořila členskou základnu Sokola hlavně 

maloburžoazie. Této skutečnosti odpovídají i některé výstupy ze vzpomínek. Například 

paní Hana vzpomínala na to, jak její tatínek kožešník Mádle u Sokola „bafuňařil“  a držel 

kasu. Myslí si, že to asi patřilo ke koloritu doby, zapojit se alespoň symbolicky do činnosti 

Sokola. Otcové tří narátorů byli původní profesí holiči a nesmíme zapomenout, ani na 

partu doktorů, kterou ve svých vzpomínkách narátoři shodně uváděli. Podle paní Věry to 

nebyli jen tak obyčejní hráči, ale elita. 

Období po komunistickém převratu reprezentují oddíly rozdělené do závodních 

tělovýchovných jednot. Členové oddílu z tohoto období již nejsou mezi námi. Zbyly nám 

jen fotografie, které jsem začlenila do obrazové přílohy. Tito členové již nepatřili 

k sokolské tradici a rekrutovali se z továren a ostatních pomalu zanikajících kuželníků.

Narátoři, kteří se narodili v poválečném období s povděkem kvitují, že oddíl se nakonec 

sjednotil právě pod patronátem ČSD, což pro oddíl znamenalo nízké jízdné, které hráči 

využívali při častých cestách za zápasy po celé republice.  K sokolské tradici se nikdo 

z nich nehlásí. 

V této práci se odráží to, jak žili a trávili svůj volný čas (ne)obyčejní lidé v obyčejném 

městě, nijak nepostižení tragickými událostmi roku 1968. 
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Přestože jsem se v každém rozhovoru na události roku 1968 přímo zeptala, nikdo 

z dotázaných politickou situaci nekomentoval. 194 Ve většině případů to byl opravdu 

upřímný nezájem a jednou jsem zaznamenala i jistou nechuť se těmto tématům věnovat. 

Nejdůležitější pro kuželkáře bylo v tomto roce MS v Linci.

Pokrytectví totalitního režimu nejvíce postihlo paní  Hanu, která nemohla díky svému 

původu studovat střední školu a dál se vynořuje v zážitcích uvedených v kapitole cestování.

Analýzou materiálu získaného z rozhovorů jsem dospěla k několika různým zjištěním. 

Mým záměrem bylo zaměřit se zejména na motivaci narátorů. Soustředila jsem se na prvky, 

které by směřovaly k tomu, že kuželky byly pro narátory jistým ostrůvkem svobody, kde 

mohli svobodně vyjadřovat své názory. Tento předpoklad se však nenaplnil.195 Naopak 

jsem byla překvapena tím, jak se narátoři ze starší generace vyhýbali komentářům 

hodnotícím režim. Zaznamenala jsem i setrvávající respekt a svým způsobem i obavy 

sdělit skutečnosti, které by jisté osoby stavěly do špatného světla.  Toto chování přičítám 

zkušenostem, kterými starší generace prošla. 

Motivaci mých narátorů  tvořilo sportovní nadšení pro hru a výborný kolektiv, který se 

na kuželně vytvořil. 

Ve vyprávění všech narátorů bez výjimky se prolíná touha po rozšíření kolínské 

kuželny na čtyřdráhu. Počínaje paní Hanou, která toto přání pronesla již v roce 1974, když 

jako čerstvá mistryně světa poskytovala rozhovor pro časopis Stadion a konče nejmladší 

generací, která kvůli její absenci musí hrát ligové soutěže na pronajímaných kuželnách 

v Kutné Hoře, respektive Kostelci nad Černými Lesy. 

Druhou stěžejní linii, společnou pro všechny rozhovory, tvoří přátelství. Hlavně u 

starší generace je vzpomínka na léta strávená s přáteli  nejsilnější a uvádějí jí také jako to, 

co je na kuželkách bavilo nejvíce. Kuželkářská rodina je termín, který charakterizuje 

kolínský oddíl.  

Otec zakladatel Oldřich Lauer st. předal své trenérské zkušenosti oběma svým dětem,  

které je později zúročili v té nejvyšší trenérské pozici, kterou je trenér národní reprezentace.

I v tom je kolínský oddíl výjimečný.  

                                               
194 Skutečnost, že lidé ve svých vzpomínkách nepřikládají klíčovým událostem  roku 1968 a 1989 úlohu 

mezníků uvádějí v článku  Minulost a současnost, paměť a dějiny autoři Mayerová a Vašíček na příkladu 

výzkumu Haldis Haukanesové, která provedla výzkum  na českém venkově. 

195 Důvody pro toto přezírání historických mezníků mohou být různé.  Může se zde jednat o jev popsaný ve 

výše zmiňovaném článku,  kdy lidé nemusí vždy vnímat významné historické události jako podstatné pro 

svůj vlastní život. Může se ale také jednat o špatnou zkušenost, kterou nepovažují za vhodnou zaznamenání. 
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V dalším kroku jsem se soustředila  na genderové srovnání a to zejména s ohledem na 

skutečnost, že ženský oddíl dosáhl výrazně vyšších úspěchů než jejich mužští protějšky. 

Překvapilo mne, že ženy zde mnohem otevřeněji přiznávají svou soutěživost a touhu po 

vítězství. Naopak u mužů se tato soutěživost předpokládá automaticky a nikdo by se nad 

tímto zjištěním nepozastavil.  Starší narátoři s respektem mluví o úspěších svých kolegyň a 

je znát, že jsou na ně hrdí. Vědí, že na těchto výsledcích mají svůj podíl. Snad žádný z nich 

nezapomněl dodat, že ženy měly tak vysokou výkonnost právě proto, že trénovaly společně 

s nimi.      

  Ženy si vzájemného přátelství v oddíle velmi váží, ale na první místě je u nich 

rodina. Ženy jsou do značné míry limitovány mateřskými a domácími povinnostmi a to 

zejména v období, kdy by mohly dosahovat těch nejlepších sportovních výkonů. Pokud se 

však žena rozhodne, že se bude sportu věnovat, dělá to naplno. Důsledkem toho může být i 

fakt, že rodinu, stejně tak jako jedna z narátorek, nezaloží vůbec. Narátorky v této práci se 

mohly kuželkám věnovat v tak velké míře jen proto, že jejich partneři byli, až na jednu 

výjimku, také kuželkáři a díky tomu měli se ženami společnou řeč a dokázali je podpořit. 

Naproti tomu u mužského zastoupení hraje velkou roli i společenská role kuželek. Posedět 

si po zápase popovídat si a popít patřilo a patří k oblíbené tradici snad u všech týmových 

sportů. 

Zástupci obou pohlaví však shodně uvádějí, že kuželky pro ně znamenají hlavně aktivní 

odpočinek.

          Mladá generace hráčů využívá možností růstu a realizace v jiných oddílech s  

kvalitnějším zázemím. Sbírají zkušenosti i v zahraničí, kam jejich předchůdci vyjížděli 

pouze pod dozorem, a už si nedokáží představit svět rozdělený železnou oponou. Pro 

kolínský oddíl je pozitivním zjištěním, že se do domovského oddílu rádi vracejí. Oba 

narátoři z mladší generace chtějí navázat na úspěchy svých rodičů a prarodičů v barvách 

Kolína. 

          Volnočasové aktivity nabízejí mnoho různých možností pro seberealizaci. Pokud si 

člověk vybere pro tu svou právě sport ve kterém chce dosáhnout jistých výsledků, musí 

mnohé obětovat. Kolínští kuželkáři obětovali svému oddílu mnoho a činili tak rádi.

Tato diplomová práce zachycuje jen malý zlomek novodobé historie kuželkářského 

sportu. Pro rozšíření tohoto tématu by bylo vhodné provést podobný výzkum například 

v blízké Kutné Hoře, nebo v Kostelci nad Černými lesy, kde mají kuželkáři mnohem lepší 

podmínky pro své sportovní vyžití, nebo naopak provést výzkum soustředěný na jiný 

menšinový sport, ve kterém bylo dosaženo tak výrazných úspěchů.  
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 Rozhovor s Evou Rážkovou,  pořízeno v Kolíně 22.3.2012

 Rozhovor s Marií Švorbovou, pořízeno v Kolíně 11.5.2012

 Rozhovor a Hanou Konířovou,  pořízeno v Kolíně 2.10.2011

 Rozhovor s Jiřím Konířem,  pořízeno v Kolíně 2.10.2011

 Rozhovou s Věrou a Oldřichem Lauerovými, pořízen v Kolíně 21.4.2012

 Rozhovor s Filipem Dejdou,  pořízeno v Bylanech 12.8.2012

 Rozhovor se Zdeňkou Dejdovou, pořízeno v Bylanech 10.6.2012

 Rozhovor s Martinem Švorbou, pořízeno v Kolíně 7.6.2012

 Rozhovor s Pavlem Švehlou, pořízeno v Bělušicích 14.6.2012

 Rozhovor s Jaroslavem Strnadem, pořízeno v Nových Dvorech 9.8.2012

             nahrávky a přepisy rozhovorů které vedla Iva Mierva

6 Seznam příloh

 Obrázky:

1. Almanach 70. let kuželek v Kolíně

2. Horákův dvorec – dobová kresba zachycující původní vzhled pozemku, na 

kterém byla později postavena Sokolovna

3. Pozvánka na slavnost položení základního kamene k Sokolovně – dokument 

z roku 1873

4. Fotografie Sokolovny z doby kdy sloužila jako lazaret v I. světové válce

5. Ruční stavění kuželek a vracení koulí do hracího prostoru

6. Kuželky – postavení a názvy

7. Historické vyobrazení hry v kuželky

8. Rozdíly mezi jednotlivými typy drah v kuželkách

9. Plán Sokolovny z roku 1873 včetně kuželkářské dráhy

10. Fotografie z koulení o ceny – jízdní kolo

11. Družstvo kuželek Tesly Kolín v roce 1953

12. Dorostenky Sokola Kolín - přebornice z let 1957 – 1961

13. Družstvo žen Lokomotivy Kolín v PMEZ v roce 1975

14. A družstvo mužů Lokomotivy Kolín v polovině 70. let 20.století 

15. Pavel Švehla – přeborník ČSSR dorostu v roce 1971
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16. Brigády z roku 1977 - první automatické stavěče kuželek

17. Filip Dejda a starosta města Kolína Jiří Buřič v roce 2007

18. Družstvo VTJ Kolín v sezóně 1998/99

19. Rekonstrukce kuželny - Automaty Vollmer léto 1998

20. Pohár NBC Sarajevo v r.2003 a družstva mužů a žen TJ Sokol Kolín

21. Družstvo žen TJ Sokol Kolín v I.KLZ v letech 2006 – 2008

22. Rekonstrukce kuželny 2008/09 I.etapa

23. Družstvo mužů Sokola Kolín – oslava postupu do I.KLM  v roce 2012

24. Setkání bývalých hvězd – narátorů 2.10.2011

25. Setkání „staré gardy“ asi v roce 1973

26. J.Strnad a dorostenci Kolína v Gottwaldově 1959

27. Novinový článek – rozhovor s O.Lauerem, trenérem mužů ČR

28. MS v Bratislavě 1962

29. a) b) Hana Konířová a články v novinách po MS 1974 v Linzi

30. a) b) Dvojnásobný Mistr světa Filip Dejda se svým oddílovým trenérem 

O.Lauerem a maminkou Zdeňkou Dejdovou

31. Marie Švorbová se synem Martinem v roce 2012

32. Manželé Hana a Jiří Konířovi na prvním setkání s autorkou DP v roce 2011
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Obrázek 1 Almanach 70 let kuželek v Kolíně
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Obrázek 2  Horákův dvorec, na jehož místě byla postavena kolínská Sokolovna

Obrázek 4 Sokolovna za I. světové války

Obrázek 3 Pozvánka k položení základního

                   kamene kolínské Sokolovny
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Obrázek 5  Ruční stavění kuželek a vracení koulí do hracího prostoru

Na obrázku je uvedeno číslování
jednotlivých kuželek z pohledu 
hráče. Každá kuželka má své 
slovní označení: 
č. 1 - přední roh, 
č. 2 - levá přední dáma, 
č. 3 - pravá přední dáma, 
č. 4 - levý roh, 
č. 5 - král, 
č. 6 - pravý roh, 
č. 7 - levá zadní dáma, 
č. 8 - pravá zadní dáma a 
č. 9 - zadní roh.
Černé puntíky s písmenem A a B
představují kuželkářskou kouli. 
Koule A směřuje mezi kuželky č. 
1 a 2, tedy do levé velké ulice, 
koule B mezi kuželku č. 1 a 3, 
tedy do pravé velké ulice

Obrázek 6  Kuželky – postavení a názvy
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Obrázek 7  Historické vyobrazení hry v kuželky

Obrázek 8  Rozdíly mezi jednotlivými typy drah v kuželkách
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  Obrázek 9  Plán Sokolovny z roku 1873 včetně kuželkářské dráhy (nahoře)
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Obrázek 10   Fotografie z „koulení o ceny“ (padesátá léta) – 1.cena jízdní kolo 

Obrázek 11  Družstvo kuželek Tesly Kolín v 50. letech
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Obrázek 12  Dorostenky Lokomotivy Kolín přebornice ČSSR,

                      na fotce odleva: Eva Rážková, Marie Lauerová (Švorbová) a Věra Poulová (Lauerová)
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Obrázek 13  Družstvo žen Lokomotivy Kolín v PMEZ, odleva dole A.Prudká, A.Živná a M.Švorbová,

                                              nahoře odleva : R.Stopková, E.Rážková, V.Lauerová a H.Konířová
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Obrázek 14  A družstvo mužů Lokomotivy Kolín v polovině 70. let 20.století

                      na fotce nahoře odleva :  Jaroslav Strnad a Stanislav Švorba,

                  dole:   Jiří Koníř, Jaroslav Sedláček, Karel Janovský a Oldřich Lauer ml.

Obrázek 15  Pavel Švehla – Přeborník ČSSR dorostu v roce 1971

                   na fotografii otec Švehla blahopřeje synu Pavlovi
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Obrázek 16 a) b)   Brigády z roku 1977 – první automatické stavěče kuželek
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Obrázek 17  Dvojnásobný Mistr světa a držitel 3 stříbrných medailí Filip Dejda 

                       u starosty města Kolína Jiřího Buřiče (rok 2007)

Obrázek 18   Oddíl Kuželek VTJ Kolín v sezóně 1998/99
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Obrázek 19 a) b) c) d)   Rekonstrukce kuželny, automaty Vollmer – léto 1998



106

Obrázek 20  Družstva mužů a žen na Poháru NBC v Sarajevu

Obrázek 21  Družstvo žen Sokola Kolín v I.KLZ 2006 – 2008  (na obrázku chybí M.Slavíková)

dole odleva:       Jaroslava Soukenková, Zdeňka Dejdová a Magda Moravcová

Nahoře odleva:  Zuzana Holcmanová, Lenka Honzíková, Michaela Moravcová a Vlasta Kohoutová
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Obrázek 23  Družstvo mužů Sokola Kolín – oslava postupu do I.KLM

odleva dole : Robert Petera a Martin Švorba (s dcerou) ,  nahoře: Jan Pelák, Jindřich Lauer, 

Roman Weiss, Jiří Němec, Filip Dejda, Dalibor Mierva a Jaroslav Šatník.

Obrázek 22 a) b)

I. etapa rekonstrukce kuželny

2008/09,

příprava na budoucí 

čtyřdráhu
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Obrázek 24 a) b) c)   Setkání bývalých hvězd s autorkou DP  2.10.2011

              třetí obrázek odleva: E.Rážková, V.Lauerová, Hana Konířová, M.Švorbová
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Obrázek 25  Fotografie „staré gardy“ z roku cca 1973,  

Obrázek 26  Jaroslav Strnad v 11 letech na Přeborech dorostu v Gottwaldově v roce 1959

v prostřední řadě odleva: Eva Rážková, Marie Lauerová (Švorbová) a Věra Poulová (Lauerová)
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Obrázek 27  Článek o Oldřichu Lauerovi v Kolínském Pressu z roku 1999 
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Obrázek 28   MS Bratislava 1962 – z archívu E. Rážkové
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Obrázek 29 a)  Hana Konířová po zisku titulu Mistryně světa v roce 1974 – z archívu E. Rážkové
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Obrázek 29 b)  Hana Konířová po zisku titulu Mistryně světa v roce 1974 – z archívu E. Rážkové



114

Obrázek 30 a)  Dorostenecký Mistr světa 2007 Filip Dejda s oddílovým trenérem Oldřichem Lauerem

             30 b)   Filip s matkou Zdeňkou Dejdovou
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Obrázek 31  Marie Švorbová se synem Martinem v roce 2012

Obrázek 32  manželé Hana a Jiří Konířovi na prvním setkání s autorkou DP v roce 2011


	Abstrakt
	Úvod
	Historický úvod
	Výzkumný projekt – volba tématu
	Zhodnocení použité literatury a zdrojů

	Teoretická část
	Stručné dějiny města Kolína

	Dějiny sportu a vznik Sokola
	Historie Sokola Kolín

	Kuželkářský sport
	Terminologie
	Kuželna
	Kuželky a koule

	Historie hry
	Organizace kuželkářského sportu
	Organizace kuželkářského sportu na mezinárodní úrovni
	Organizace kuželkářského sportu u nás

	Pravidla hry
	Soutěže

	Historie Kolínského oddílu kuželek
	Empirická část
	Metodologie
	Narátoři
	Filip Dejda
	Zdeňka Dejdová
	Hana Konířová
	Ing. Jiří Koníř
	Oldřich Lauer
	Věra Lauerová
	Eva Rážková
	Jaroslav Strnad
	Pavel Švehla
	Mgr. Marie Švorbová
	Mgr. Martin Švorba

	Postřehy z rozhovorů

	Vítězství ve hře jako motivace
	Historie ve vzpomínkách
	Historie oddílu očima pamětníků
	Co přivedlo ke kuželkám ostatní  narátory


	Trenérská činnost
	Reprezentace
	Cestování
	Kuželkářská parta
	Rodina, práce a kuželky
	Vztahy s vnějším světem
	Závěr
	Zdroje
	Seznam příloh



