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1. Úvod 

Házená je jedním z mála sportů, do jehož historického vývoje velkou měrou 

zasáhla Česká republika. Tato hra sice vychází z původních házenkářských her Švédska 

a Dánska, ale při jejím rozšiřování do okolních evropských států byla konfrontována s 

jinými druhy házenkářských her v Německu (házená o 11 hráčích) a v Čechách (národní 

házená). Česká republika patří tedy mezi čtyři tradiční házenkářské země, jejichž 

házenkářská historie se píše už od konce 19. století. 

Je proto velice smutné, že házená v České republice, v zemi, která utvářela 

podobu této hry, prožívá dnes po úspěšných a bohatých letech určitou krizi v oblasti 

členské základny a mediálního zájmu a problémy nedostatku financí řeší snad ve všech 

klubech včetně svazu a reprezentace. Házená byla co do úrovně členské základny v roce 

1990 po fotbale a hokeji třetí nejrozšířenějším kolektivním sportem v Československu. 

Dnes se stává mezi tradičními kolektivními sporty popelkou, neboť basketbal, volejbal a 

nově i florbal jsou v novodobé historii nepopsatelně úspěšnější ať už na poli 

organizačním či zájmu a popularity. 

Házená však stále zůstane kolektivním sportem, ve kterém jsme dosáhly mnoha 

reprezentačních úspěchů včetně titulu mistrů světa i úspěchů klubových, když Dukla 

Praha dokázala třikrát zvítězit v nejprestižnější klubové soutěži, Poháru mistrů 

evropských zemí. Proto jsem si jako téma mé diplomové práce vybral právě historii 

tohoto tradičního sportu. 

Dalším významných důvodem je fakt, že v tomto roce mezinárodní házená slaví 

60 let od historicky prvního zápasu hraném na území České republiky, tj. od vstupu 

mezinárodní házené na naše území. Přes takto dlouhou dobu, kdy je u nás házená hrána, 

se neobjevila žádná komplexně pojatá publikace, která by souhrnně zachycovala a 

zpracovala historický vývoj této hry. Jediným průkopníkem v této oblasti byl 

házenkářský nadšenec Metoděj Zajíc, který se snažil zmapovat vývoj národní házené do 

konce 2. světové války a nástup mezinárodní házené s ohledem na oblast severní 

Moravy. Pro absolutní nedostatek historických pramenů nezbývalo než vycházet právě 

převážně z jeho publikací a ze zpráv dobového tisku. Proto je možné, že některé méně 

významné události se mi nepovedlo dohledat, avšak věřím, že hlavní osu vývoje 

mužské házené se mi povedlo zpracovat a tato práce může v budoucnosti sloužit jako 

odrazový můstek dalším zájemcům o mapování vývoje házené v českých zemích. 
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2. Cíle a úkoly 

Cíl: 

Hlavním cílem této práce je analyzovat a popsat historii házené 

v Československu, resp. České republice od počátku dodnes. (Práce by měla obsáhnout 

časové období cca 60 let mezinárodní házené od prvních kontaktů s mezinárodní 

házenou v roce 1947 do roku 2006.) 

1. Detailně se zaměřit na nej vyšší soutěže mužů, účast našich týmů v evropských 

soutěžích a reprezentační mužstva ČSSR a ČR mužů. 

2. Okrajově se zmínit o ligových a reprezentačních akcí žen a dalších důležitých 

historických událostí, které ovlivnily házenkářskou činnost v naší zemi. 

3. Postihnout historický vývoj žákovské, dorostenecké a juniorské házené 

4. Uvést nej významnější osobnosti československé, resp. české házené. 

Úkoly: 

- připravit a seznámit se s potřebnou literaturou a prameny 

- vybrat vhodné metody 

- nastínit vznik a vývoj házené ve světě 

- stejným způsobem nastínit vznik a vývoj házené v českých zemích 

- detailně popsat historii házené o 7 hráčích v Československu, resp. České 

republice od roku 1946 do 2006 

- nastínit práci s mládeží s ohledem na historii, strukturu a spolupráci se 

školou 
- vyzdvihnout největší osobnosti házené v historii CSSR, ČR 
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3. Použité metody 

- přímá 

postupujeme tak, že minulost poznáváme a popisujeme prostřednictvím 

jednoho či více pramenů 

- nepřímá 

užijeme pramene o obdobné složce historické skutečnosti nebo o 

analogických vztazích 

- progresivní 

sledujeme a zachycujeme minulé události tak, jak po sobě následovaly od 

doby starší k době novější 

- retrospektivní 

minulé dění tvoří dialektickou jednotu se současností. Vývojové procesy 

staršího období lze osvětlit pomocí znalostí o vývojových procesech doby 

pozdější. 

induktivní/deduktivní 

přechází od jednotlivých faktů k obecnějším údajům/výsledné tvrzení se 

odvozuje z jednoho nebo několika tvrzení, úsudků jiných. 

- historická statistika 

zkoumá kvantitativní stránky hromadných jevů1 

' Hroch, M. a kol.: Úvod do studia dějepisu. Praha : 1985. Str. 201 - 202, 204 - 205, 209,211, 216. 
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4. Dějiny sportovních házenkářských her 

4.1 Vymezení pojmu 

Házenkářské hry patří mezi sportovní hry, které jsou samostatnými druhy 

sportu s jednoznačnými názvy. Pod pojem sportovní hry v nej širším slova smyslu 

nezahrnujeme jen vlastní hru hráčů, ale celý systém jejich sportovní přípravy a 

organizačně ekonomického zajištění. 

Pojmem "házená" v širším slova smyslu jsou označovány hry a sportovní hry 

brankového typu, ve kterých je předmětem hry a hlavním prostředkem hraní s míčem 

jeho chytání a házení. 

Pod pojem "Házenkářské sportovní hry" včleňují někteří autoři poměrně velké 

množství rozdílných sportovních odvětví, např. házená, národní házená (česká házená), 

Handball (házená s jedenácti hráči), Schleuderball, Cageball, vodní pólo, el gato, lodní 

tenis (deek tennis, ring tenis), tchouk ball. V takto pojaté systematice je výběr a použití 

klasifikačních kritérií nesnadné. 

Pro potřeby této práce budu řadit pod pojem sportovní házenkářské hry pouze 

pět sportovních odvětví: národní házenou, handball, házenou, miniházenou a plážovou 

házenou. 

Pojmem handball a pojmem házená jsou označovány sportovní hry řízené v 

současnosti mezinárodní házenkářskou federací (IHF). Tímto vymezením chci předejít 

případným nedorozuměním, která mohou při značném výskytu synonymních označení 

sportovních her vzniknout. Házená (handball) je dnes označována jako mezinárodní 

házená o 7 hráčích, dříve se házenou nazývala původně česká hra, dnes národní (česká) 

házená a handballem házená o 11 hráčích. Pojmem "court-handball" bývá často 

označována hra s odrážením míče od stěny, která je rozšířená především v USA. Tu 
# 2 

samozřejmě tato práce nepostihuje. 

4.2 Házenkářské hry předsportovního období 

Někteří autoři odvozují původ házené od některých her z dávné minulosti. 

Někteří uvádějí, že v Homérově Odysei je popisována hra starých Řeků zvaná Urania, 

která se hrávala malým míčkem. Byly v ní taneční a rytmické prvky spojené s házením 

' JANČÁLEK, S.; TÁBORSKÝ, F.; ŠAFAŘÍKOVÁ, J., Házená: teorie a didaktika. 2. vyd. Praha : SPN, 
'989. 182 s. ISBN 80-04-23974-9 str. 9 
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a chytáním míčku. Hlavním účelem byla pohybové krása a tak snad i moderní 

gymnastika by ji mohla považovat za svůj pravzor. Blíže házené však snad byla jiná hra 

v Řecku, zvaná Episkyros. Hrála v ní dvě družstva proti sobě a snažila se zahnat míč za 

soupeřovu čáru. Hra měla i rozhodčího, který řídil hru kvůli lepšímu přehledu z 

hromady kamení. 

Ve 2.století n.l. římský lékař Galénus popsal ve svých zápiscích hru zvanou 

Harpaston. Ta se hrála rukama i nohama, byla rozšířena po celém impériu a v 

nejrušnější podobě se dlouho udržela i po jeho rozpadu. V Iráku uvádějí, že se tam 

kolem roku 1000 hrávala hra zvaná Fives, kterou tam prý přinesli Římané a která se 

později stala základem řízených míčových her. Ve středověku zase byly zřizovány 

míčovny, kde pánové a paní hrávali hry s míčem jako hry společenské. Bylo to většinou 

jen házení a chytání míče nebo odrážení míče od zdi, ale nakonec se míčovny staly 

místem bálů. 

Obdobných her bychom našli celou řadu. Rakouský lékař Guarionius popisuje, 

že viděl v Itálii hru s míčem, který se hrál rukama a slavný Göthe uvádí podobnou hru 

také z Itálie, která se nazývala Pallonen. Také ve Francii hrávali podobné hry, ale tvrdit, 

že tyto byly předchůdkyněmi házených, to by bylo přinejmenším odvážné.3 

4.3 Vznik házené ve světě 

Ve skutečnosti při vzniku házené její autoři nečerpali z Harpastonu či Pallonenu, 

nýbrž sáhli k fotbalu, ke kterému se hledala jako protiváha nějaká nová branková hra. 

Fotbal byl tehdy považován za krajně surovou hru a z výchovného hlediska pro mládež 

zcela nevhodnou. Kopnutí bylo považováno za daleko surovější a neestetičtější než úder 

rukou pod krk či do obličeje a dále byli autoři přesvědčeni, že ruce jsou daleko 

vhodnější pro práci s míčem než nohy. 

Házená, jako sportovní kolektivní hra, vznikla koncem 19. a počátkem 20.století 

nejméně na čtyřech místech, více méně na sobě nezávisle. Nejdříve začali hrát házenou 

v Dánsku, potom v Čechách, pak ve Švédsku a nakonec v Německu. 

3 TÁBORSKÝ F • ŠAFAŘÍKOVÁ, J., Kapitoly z teorie a didaktiky házené. [Díl] 3. 1. vyd. Praha : SPN, 
1982. str. 1 3 - W 
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4.3.1 Dánsko 

V Dánsku v roce 1898 učitel Holger Nielsen začal ve škole hrát novou hru, 

kterou nazval Haandbold. Hřiště mělo rozměry 30 x 35 m, brankoviště bylo 

obdélníkové 5 x 7 m a rozměry branek byly stejné jako dnes, t.j. 3 m široké a 2 m 

vysoké. Hru hrálo 7 hráčů a do brankoviště mohl chodit jen brankář. Rovněž pravidla o 

hraní s míčem byla hodně podobné dnešním v házené o 7 hráčích. 

Hra se v Dánsku rychle rozšířila a již v roce 1904 založili Dánové 

Haandboldový svaz, který je nejstarším na světě. Házenou hrávali jen v halách a později 

se jim stala jen doplňkovou hrou handbalu o 11 hráčích, která se hrávala na fotbalových 

hřištích. V roce 1934 Dánové společně se Švédy dosáhli, že házená o 7 hráčích byla 

prosazena jako mezinárodní hra se stejnými právy, jaké měl handbal o 11 hráčích. 

Nazývala se často "malá házená", nebo "Hallenhandball" a v severských zemích získala 

velikou oblibu.4 

4.3.2 Švédsko 

Třetí zemí (po Dánsku a Čechách), kde vznikla samostatně házená, bylo 

Švédsko. Švédové si vytvořili házenou o 7 hráčích, když se dá předpokládat, že už znali 

dánskou házenou. Tuto házenou nazvali Handboll a z počátku to byla jen hra školní. 

První utkání se hrálo v Karlskroně v roce 1907 mezi námořními školami. Hrávali ji v 

halách a ve Švédsku se velmi rychle rozšířila. Švédové vytvořili i vlastní školu házené a 

po mnoho let byli v házené vzorem.5 

4.3.3 Německo 

Posledním národem, který vytvořil házenou, jsou Němci. Byla to házená o 11 

hráčích, kterou nazvali Handball. 

Stejně jako jiní, i Němci uvádějí řadu her, které byly předchůdci handballu. 

Především to byl Raffball, který se podobal naší tehdejší zaháněné (viz. kapitola 4.5.1). 

Dále to byl Korball, který byl asi totéž, jako naše košová z té doby. Z těchto i jiných her 

v roce 1915 učitel Max Heiser vytvořil Torball, který hrávaly výlučně ženy. Hřiště mělo 

rozměry obdélníku 20 x 40 m, branky 2 x 2,5m, brankoviště bylo obdélníkové, ve 

4 MÜLLERMANN, G., Geschichte des Internationalen Handballs. Basel : IHF, 1960. str. 8 

5 Tamtéž, str. 10 
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vzdálenosti 4 m. Zda na Torball měla vliv česká házená či dánský handbold se neví, ale 

podobnost pravidel je při nejmenším velmi zajímavá. 

Ještě v témže roce Max Heiser a druhý učitel König vytvořili z uvedených her a 

kopané hru, která se hrála jen rukama a kterou nazvali handball. První z nich 29. října 

1917 v Berlíně vydal její pravidla a prvý zápas se hrál 2.12.1917. 

Na konečnou úpravu německého handballu došlo však až po první světové 

válce. Tehdy učitel Karl Schelenz házenou upravil a přenesl na fotbalové hřiště. Tím 

vytvořil v roce 1920 německý Handball, zvaný také Feldhandball. Hřiště zvětšil na 40 x 

80 m, branky na 2,5 m x 5 m a brankoviště umístil do vzdálenosti 8 m. Počet hráčů 

zvýšil na 11 a první meziměstské utkání v této hře mezi Drážďanami a Lipskem se hrálo 

v roce 1921. První mezistátní utkaní se hrálo v roce 1924 mezi Německem a 

Rakouskem. 

Němci svůj handball o 11 hráčích všude vehementně prosazovali a prohlašovali 

jej za původní a ryze národní německou hru, bez ohledu na daleko starší hry severské a 

české. Nicméně pro nás je zajímavá zpráva jednoho z nejstarších průkopníků házené v 

NSR Williho Burmeistera, který píše: "....Schelenz poznal házenou za první světové 

války v Rakousku jako voják, od Čechů". (Jürgen Isberg: Die Zeit čís. 14, ze dne 

5.4.1963).6 Pokud je toto tvrzení pravdivé, tak za německým handbalem stojí česká 

házená. 

4.3.4 Ostatní házenkářské země 

Dnes, kdy se házená rozšířila po celém světě, prohlašují i jiné národy a státy, že 

u nich také vznikla házená. Tak například Švýcaři uvádějí, že v době, kdy převzali od 

Němců handball o 11 hráčích, již hrávali házenou podobnou německému handballu. 

Nesmí se však zapomenout, že českou házenou u nich publikoval již v roce 1908, i když 

v esperantu, náš Krištof. Rovněž Američané uvádějí, že již v roce 1919 měli v Los 

Angeles mistrovství Ameriky v házené, kterou tam přivezl irský hráč Casey. To je sice 

možné, ale byla to jen házená "přivezená".7 

6 ZAJÍC, M., Házená v Československu a ve světě. Olomouc : TJ Slavoj, 1975. str. 4-5 

7 
ZAJÍC, M., Dějiny házené. Praha : Kramář, 1948. str.480 
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4.4 Vývoj mezinárodní házené 

Až do konce první světové války šly všechny házenkářské hry samostatnou 

cestou. Česká házená se skrze Svaz házené a ženských sportů ihned zapojila do 

mezinárodní organizace ženských sportů. Když byla po roce 1935 FSFI rozpuštěna, 

zůstala česká házená jen u nás a v Jugoslávii, v cizině byla chápána jako hra pouze pro 

ženy. 

Druhým typem házené byl handboll (haandbold), původem ze severských zemí 

Švédska a Dánska. Byla to házená o 7 hráčích a hrávala se jen v halách. 

Konečně třetí házenou byl německý handball o l l hráčích. Němci svůj "národní 

sport" pilně hráli a propagovali v Rakousku, ve Švýcarsku a v jiných zemích, kde byla 

německá menšina. 

Pomineme-li českou házenou, která až do roku 1935 měla svoje mezinárodní 

ústředí FSFI, handball o 7 i o 11 hráčích žádné mezinárodní ústředí neměl. Hráči české 

házené se chtěli také utkávat mezinárodně, mít svá mistrovství světa, hrát o olympijské 

medaile atd. Proto byla v roce 1926 na VIII. kongresu IAAF (mezinárodní atletická 

federace) v Haagu při této federaci vytvořena zvláštní komise, která se měla starat o 

míčové hry, v jejichž výčtu byla uvedena jak česká házená, tak i handball. 

V těchto letech se u nás vedle české házené hrával i handball o 11 hráčích. 

Hrávali ho občané německé národnosti hlavně v pohraničí, ale i v Praze, v Brně apod. 

Dokonce v roce 1925 Němci z Vídně založili v Bratislavě hanballový svaz. U nás 

hostovala často i družstva z Německa, ale česká házená a handball stály v těchto dobách 

jako samostatné hry vedle sebe, lépe řečeno proti sobě, protože handball v době 

vzrůstajícího německého šovinismu byl jeho projevem. 

Zásadní organizační obrat na mezinárodním poli nastal 4. srpna roku 1928. 

V Amsterdamu byla z uvedené komise vytvořena samostatná Mezinárodni handbalová 

federace, IAHF. Zakládající a přítomní členové byli: USA, ČSR, Dánsko, Finsko, 

Francie, Irsko, Kanada, Německo, Rakousko, Řecko a Švédsko. Naši republiku 

zastupoval známý propagátor sportů Rossler-Ořovský. 

Tím byla položena základna házené jako mezinárodní sportovní hry, ale 

současně byla posílena priorita německého handbalu o 11 hráčích. II. kongres IAHF se 

konal v květnu 1930 v Berlíně. Tam bylo konstatováno, že IAHF má 20 členů a to: 

USA, Brazílie, Austrálie, Argentina, Japonsko, Kanada, Egypt, Dánsko, Německo, 

Francie, Irsko, Rakousko, Polsko, Švédsko, Švýcarsko, Belgie, Holandsko, Rumunsko, 
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Maďarsko a Československo. Hlavní hrou byl handbal o 11 hráčích. Handbal o 7 

hráčích, který hráli jen v severských zemích, neměl mezinárodní pravidla a byl 

považován jen jako halová příprava pro jedenáctky. O české házené, která se hrála již 

jen v Československu a Jugoslávii se vůbec nejednalo. Tím se české házená dostala do 

naprosté izolace. 

Z těchto let je třeba poznamenat, že již v roce 1928, tedy dříve než byla ustavena 

IAHF, bylo v Praze na Letné uspořádáno mistrovství světa v handbalu, na kterém 

zvítězilo Rakousko nad Německem. V roce 1930 pak při III. ženských světových hrách 

v Praze se konalo mistrovství světa v handbalu žen, kde opět Rakousko porazilo 

Německo. Obě tato mistrovství však IAHF nepovažovala za oficiální a nejsou 

považována ani dnes. V roce 1928 na olympijských hrách v Amsterodamu předvedli 

vysokoškoláci z Berlína handbal o 11 hráčích. 

V roce 1931 pověřila IAHF zástupce Svazu házené a ženských sportů z 

Československa organizováním handbalu v Československu. České kluby však 

jakoukoliv činnost v tomto směru odmítly, a proto si v roce 1932 sudetští Němci u nás 

utvořili samostatný handbalový svaz. A tak byly už tehdy v Československu dva druhy 

házené. 

III. kongres IAHF se konal 30.8.1930 ve Stockholmu. Byl to významný kongres 

pro světovou házenou, protože byla na něm na návrh severských států schválena 

pravidla handbalu o 7 hráčích za mezinárodní. Seveřané zdůvodňovali svůj návrh tím, 

že hrají handbal v halách a pro jedenáctky nemají vhodné haly. Němci proto tuto 

házenou nazvali Hallenhandball a doporučovali ji hrávat jako doplňkovou hru v zimě. V 

roce 1934 zařadil olympijský výbor handbal o 11 hráčích do programu olympijských 

her v Berlíně, které se konaly v roce 1936. Házenkářský olympijský turnaj měl toto 

konečné pořadí : 1. Něm., 2. Rak., 3. Švýc., 4. Maď., 5. Rum., 6. USA. 

Další významné rozhodnutí učinil IV. kongres IAHF, který se konal v roce 1938 

v Berlíně. Bylo rozhodnuto konat střídavě mistrovství světa v Handbalu o 11 a 7 

hráčích. Ve dnech 5. a 6. února 1938 bylo v Berlíně uspořádáno I. mistrovství světa 

v házené mužů o 7 hráčích, které mělo toto konečné pořadí: 

1. Německo 23:9 6 

2. Rakousko 16:11 4 

3. Švédsko 8:13 2 

4. Dánsko 6:20 0 
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Mistrovství se těšilo veliké popularitě, zápasům přihlíželo průměrně 9000 

diváků. Po tomto úspěchu se ještě v témže roce 7. až 10. července 1938 konalo rovněž v 

Německu I. mistrovství světa v házené mužů o i l hráčích. Hrálo se v Lipsku, Desavě, 

Magdeburgu a v Berlíně. Účastnilo se ho 10 družstev, které skončila v tomto pořadí: 

1. Německo, 2. Švýcarsko, 3. Maďarsko, 4. Švédsko, 5. Rumunsko, 6. ČSR, 

7. Polsko, 8. Dánsko, 9. Holandsko, 10. Lucembursko 

Československé družstvo bylo složeno z občanů republiky německé národnosti. 

Mistrovství světa shlédlo více než 150.000 diváků. Po mistrovství se sešel ještě V. 

kongres IAHF, ale to již byl konec mírového sportování. 

Po skončení 2.světové války hned v roce 1945 se znovu začal ve světě hrát 

handbal. Scházelo však ústředí, protože dřívější IAHF řízená Němci nebyla uznávána. 

A tak se lO.a 11.července 1946 sešli handbalisté na svém prvém poválečném kongresu 

v Kodani, kde na ustavujícím sjezdu bylo zvoleno nové ústředí. Byli přítomni zástupci 

Francie, Švýcarska, Holandska, Polska, Dánska, Československa, Rumunska, 

Rakouska, Belgie, Lucemburska, USA, Uruguaye, Finska, Norska a Švédska. Na 

kongresu bylo ustanoveno nové ústředí Mezinárodní handbalové federace - IHF 

(International Handball Federation). Federace převzala veškerou agendu IAHF a začala 

organizovat handbal o 7 a 11 hráčích. Vedoucí místo v ní měli Švédové. 

V létě roku 1948 se konalo v Paříži II. mistrovství světa v házené mužů o 11 

hráčích. Pořadí bylo: 1.Švédsko, 2. Dánsko, 3. Švýcarsko, 4. Francie a další účastnici 
• 8 

Polsko, Holandsko, Portugalsko, Rakousko, Finsko, Lucembursko, Maďarsko a Belgie. 

4.5 Vznik a vývoj házené v českých zemích do příchodu mezinárodní 

házené 

Před příchodem mezinárodní házené byla v Čechách a na Moravě již 40 let 

zakořeněna jiná, ale v mnoha znacích podobná, ryze česká hra. Házená, později kvůli 

dualismu názvů her přejmenována na národní házenou, měla neocenitelný vliv na naše 

budoucí úspěchy na mezinárodním poli. 

8 ZAJÍC, M., Dějiny házené. Praha : Kramář, 1948. str. 20-32 
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4.5.1 Vznik české házené 

Cechy jsou v pořadí druhým místem, kde vznikla házená jako jeden typ 

házenkářské hry. Bylo to v roce 1905 v Praze a česká házená se podstatně lišila od 

házené dánské. 

Koncem 19.století v Čechách a na Moravě se v tělocvičných spolcích Sokola, 

Svazu dělnických tělocvičných jednot a o něco později ještě Orlu začínaly tvořit 

sportovní kroužky a kluby. Tehdejší společnost však stavěla sportování mládeže četné 

překážky. Školské úřady mládeži sportování zakazovaly, především fotbal, a přestupky 

proti zákazu přísně trestaly. 

Obrat nastal v roce 1890, kdy císařsko-královské ministerstvo školství ve Vídni 

vydalo výnos, který nařizoval školám zařadit povinné 2 vyučovací hodiny sportovních 

her za týden. 

Důsledkem toho byl masový příliv mládeže na hřiště a rychlé zřizování hřišť. A 

tu učitelé, kteří tyto hry organizovali, najednou zjistili, že jim schází hry pro dospívající 

mládež. Ze sportovních her tu byla jen kopaná a tenis. Tenis pro svoji materiální a 

organizační náročnost nepřicházel v úvahu a fotbal kvůli přežívajícímu odporu 

veřejnosti mnohde vůbec nesměli hrát. Tak se začaly zkoušet a vymýšlet hry nové, např. 

házená.9 

V Českých zemích u zrodu házené stáli tři učitelé tělocviku. Prvním byl Václav 

Karas, který v červnu 1906 v tehdejším brněnském odborném časopisu Výchova tělesná 

popsal hru, jejíž pravidla byla upravena podle kopané, zaháněné a košové a ze které pak 

vycházeli další dva jeho následovníci. Novou hru nazval "Vrhána s přenášením". Hřiště 

bylo křížem rozděleno na 4 čtvrtiny. Hráči, kterých bylo devět na každé straně, nesměli 

ze své čtvrtiny vycházet, aby se netvořily na hřišti nežádoucí shluky. Vedle šesti 

"harcovníků" (tak se nazývali útočníci), kteří byli rozděleni do dvou trojic, měla každá 

strana brankáře a dva pomezní obránce. Střílelo se do branek podobných brankám na 

kopanou, jen patřičně zmenšených. 

Druhým, kdo zasáhl do vývoje naší házené, byl Josef Klenka, neúnavný 

propagátor her mládeže, náčelník České obce sokolské a později inspektor tělocviku na 

středních školách. Odklonil se od fotbalových branek a místo nich zavedl terče. Byly to 

kruhy o průměru 1 m upevněné na tyči 1,5 m od země. Hřiště mělo rozměry 25 m až 30 

9 ZAJÍC, M., Dějiny házené. Praha : Kramář, 1948. str. 33 
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m šířky a 50 m délky. Družstva byla šestičlenná a míč se mohl "honit rukama", což byl 

výraz pro dribling. 

Konečnou úpravu pravidel házené provedl třetí učitel tělocviku, Antonín 

Krištof. Novou hru, kterou upravil podle vzoru Karasovy a Klenkovy hry, nazýval 

nejprve jako Klenka "Cílová", ale vrátil se zpět místo terčů k brankám a hru nazval 

"Házená". 

Hříště mělo obdélníkový tvar o rozměrech 45 x 25 m a bylo po šířce rozděleno 

dvěma čarami na třetiny. Toto rozdělení mělo omezit přílišné běhání hráčů a udržet hru 

v klidnějším tempu. Branky byly 2 m široké a 2,5m vysoké, brankoviště obdélníkové o 

rozměrech 4x6 m a cizí hráč do něj nesměl vstoupit. Družstva v závodní hře byla 

sedmičlenná, jinak se mohl počet měnit dle velikosti hřiště. Dokonce hrávali ve 

smíšených devítičlenných družstev, 4 muži, zbytek ženy. Útočníci byli 3, záložník a 

brankář 1, ostatní jako náhradníci. Útočníci se mohli pohybovat jen v poli středním a 

soupeřově, náhradníci jen v poli středním a vlastním, záložník a brankář jen v poli 

vlastním a oni jediní mohli hrát v brankovišti. S míčem se nesmělo udělat více než 3 

kroky, byla zakázána hra pěstí apod. Uvedený omezený pohyb hráčů po hřišti byl origi-

nalitou ve všech světových hrách. V prvních letech umožňoval trenérům to, že se jim 

netvořily shluky u brankoviště, později se však toto opatření ukázalo jako jedním z 

největších záporů české házené. 

Krištof byl nejen tvůrcem pravidel házené, ale i jejím vášnivým propagátorem a 

organizátorem. Házenou hrával s vysokoškoláky, což mělo nedozírný význam pro její 

rozšíření, protože vysokoškoláci ji o prázdninách šířili ve svých domovech a později i 

na svých nových působištích. Házenou také nacvičoval v kursech učitelů a profesorů, v 

cvičitelských školách sokolských a v roce 1909 založil ústředí házené u nás (jako druhé 

na světě), které nazval Svazová komise kroužků házené v Praze.10 

První zápas podle takto upravených pravidel házené byl hrán studenty Strakovy 

akademie v Praze dne 28.3.1908 jako: SK Házená Praha A : SK Házená Praha B 5:4. 

Nová hra byla v této době velmi oblíbená, dokonce ji vysokoškoláci v zimě hráli i na 

bruslích. 

10 JANČÁLEK, S.; TÁBORSKÝ, F.; ŠAFAŘÍKOVÁ, J., Házená: teorie a didaktika. 2. vyd. Praha : 
SPN, 1989. ISBN 80-04-23974-9 str. 9-21 
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V roce 1911 Český Olympijský výbor ji zařadil do svých sportovních slavností, 

které se konaly na Letné a o rok později byla zařazena i do programu VI. všesokolského 

sletu. 

V těchto letech se česká házená rozšířila i mimo území Čech a Moravy. Začali 

ji hrát na území dnešní Jugoslávie a v Rusku. Ještě v roce 1952 hrálo na Ukrajině přes 

100.000 hráčů hru podobnou české házené, zvanou "ručnoj mjač". Tímto házená, hra 

vymyšlená českými učiteli, zapustila pevně kořeny mezi ostatními míčovými hrami." 

4.5.2 Vývoj české házené po 1. světové válce 

Házenou po 1. světové válce probudil k životu Krištofův žák Jaroslav Tratina, 

který také v Meteoru Vinohrady vydal upravená pravidla. Hříště mělo rozměry 48x32 m 

a v něm třetiny po 16 m. Počet hráčů byl stanoven na 7, ale pro přátelská utkání byly 

povoleny i smíšené devítky. Útočníci mohli vbíhat do soupeřova brankoviště, ale 

nesměli z něj střílet. Při hře mohl útočník nést míč jen 3 kroky, ale nad hlavou jej mohl 

vyhazovat neomezeně. Od země jej mohl odrazit jen 2x po sobě. Přihrávka spoluhráči 

nesměla být kratší 2 metrů. Brankoviště bylo obdélníkové. Kruhové brankoviště bylo 

zavedeno až v roce 1936 na návrh Jugoslávského svazu. 

Dne 22. 2. 1920 bylo v Praze utvořeno ústředí házené, které nazvali 

Československý svaz házené a ženských sportů. Naše házená se uplatnila i 

mezinárodně, po ukončení 1. světové války začalo veliké hnutí žen po sportování a po 

samostatném organizování ženských sportů. Československý svaz házené a ženských 

sportů se spolu s Francií, Anglií, Amerikou, Itálií, Španělskem a Švédskem 21.října 

1921 zúčastnil ustavení Mezinárodní federace ženských sportů (FSFI). Tato organizace 

přijala pravidla české házené za mezinárodní, tedy dříve než dánský haandbold, švédský 

handbol a německý handball. 

V těchto letech byla brána házená jako ženský sport, ke kterému však postupně 

nacházeli cestu i muži. 

III. ženské světové hry se konaly v roce 1930 v Praze a vedle jiných sportů se 

zde konalo také mistrovství světa v české házené žen. Prvním mistrem světa se stalo 

Československo před Jugoslávií a Polskem. Na těchto Světových hrách se konalo 

mistrovství světa žen také v handballu o 7 hráčkách za účasti dvou družstev. Rakousko 

porazilo Německo 5 : 4. Další ženské světové hry se konaly v Londýně v roce 1934 a 

11 ZAJÍC, M„ Dějiny házené. Praha : Kramář, 1948. str. 35 
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byly posledním samostatným podnikem FSFI. V jejich rámci se konalo druhé 

mistrovství světa v české házené. Účastnila se ho pouze dvě družstva a titul získala 

Jugoslávie, která porazila Československo 6:4. Po tomto podniku FSFI tiše zanikla a 

tím česká házená ztratila nadobro mezinárodní půdu. Tímto vlastně také končí pokus o 

zmezinárodnění české házené a svůj souboj na mezinárodní úrovni s ostatními 

házenkářskými sporty česká házená prohrála. Přesto ji nelze upřít snahu, vždyť ve 20. 

letech 20. století se česká házená hrála ve Francii, Polsku a Jugoslávii.12 

v 
4.5.3 Česká házená za okupace 

Česká házená se za okupace a během 2. světové války stala vlasteneckou a 

protiněmeckou hrou a organizovat ji nebo hrát, znamenalo hrdě se přiznávat k češství. 

Proto česká házená pro národ tak v těžké době dosáhla přes veliké překážky 

nebývalého rozmachu. 

Ztráta Slovenska a pohraničních území silně omezila hráčskou základnu, 

stejně jako rozpuštění Proletářské tělovýchovy, Sokola, Orla, některých krajů DTJ, ale 

nové oddíly rostly takřka den ze dne. Dále to bylo zatýkání pracovníků, nasazování 

hráčů na práci do Německa, několikeré měnění struktury soutěží během sezóny, 

dopravní omezení, letecké poplachy během zápasů, hrůzy Heydrichiády, zákazy 

shromažďování, nedostatek výstroje a výzbroje, to byly aspoň ty nej důležitější 

problémy. 

Když končil poslední rok války a přiblížením fronty Němci zakázali veškerou 

činnost i ve sportu, měl Český svaz házené ve 13 župách s Svazu DTJ registrováno 

25.884 hráčů a činovníků, což bylo číslo na tehdejší poměry zcela rekordní. Může se 

s nadsázkou říci, že kvůli okupaci a válce házená u nás přežila a nabyla velkého 

rozmachu, z něhož potažmo těžila i mezinárodní házená, která po válce pomalu 

nahrazovala místo po české házené.13 

v 
4.5.4 Házená v Československu po 2. světové válce 

Po 2. světové válce se v Čechách a na Moravě česká házená rozběhla jako jeden 

z prvních sportů, i když poválečná situace sportování moc nepřála. Na Slovensku bylo 

12 ZAJÍC, M., Dějiny házené. Praha : Kramář, 1948. str. 36-42 

13 ZAJÍC, M., Dějiny házené. Praha : Kramář, 1948. str. 43-44 
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překážek ještě více, kde však byla jiná situace. Slováci již od roku 1941 hrávali handbal 

o 11 hráčích a po válce nebyli jednotní. Někteří chtěli pokračovat v mezinárodním 

handbalu, jiní jej chtěli nahradit českou házenou. 

29.června 1945 se konal sjezd Českého svazu házené, na který se počátkem 

války přejmenoval Svaz házené a ženských sportů. Sjezd odmítl místo české házené 

zavést handball. 

Sjezdu se účastnili také zástupci Slovenska, z nichž někteří požadovali, aby na 

Slovensku místo německého handbalu byla zavedena česká házená. Podpora byla 

přislíbena a v září byl na Slovensku ustanoven Slovenský zväz hádzanej, který začal 

organizovat českou házenou. 

V Čechách a na Moravě byly 5. srpna 1945 zahájeny všechny soutěže v tom 

rozsahu, v jakém byly připraveny již v roce 1944. Zdálo se, že tím je všechno vyřešeno 

a že česká házená bude pokračovat ve svých úspěších. Budoucnost ale přinesla něco 

docela jiného. 

Především hned po osvobození začalo celonárodní hnutí za sjednocení 

tělovýchovy a sportu. Od slov k činům se docházelo velice pomalu, ba naopak házená 

se zase začala tříštit na svazovou, sokolskou, dělnickou i jinou, jako v první republice. 

Horší věcí bylo, že v házené začalo najednou ubývat hráčů. Celá řada právě těch 

nej lepších a nej perspektivnějších přestupovala do jiných sportů a mezinárodní činností, 

jako byla odbíjená, košíková, ale i lehká atletika, kopaná atd. Stejně tak ubylo i 

pracovníků. 

A do této pro házenou málo radostné atmosféry pronikalo volání po 

zmezinárodnění české házené, třeba i zavedením handbalu místo ní. Řada pracovníků a 

hráčů se nechtěla smířit tím, aby jejich milovaná hra byla stále jen popelkou mezi 

ostatními sporty a věřila, že se to dá odstranit zmezinárodněním. Celá řada byla 

přesvědčena, že se podaří využít široké základny naší české házené k proslavení 

republiky tímto novým sportem. Také ta skutečnost, že převážná většina slovenských 

klubů handbal hrát nepřestala, dokonce hrávala mezinárodní zápasy s vídeňskými 

kluby, nebyla zanedbatelnou. Slovenský zväz hadzanej v dubnu 1947 dokonce zaslal 

Tyršovu pražskému kraji návrh, že sehraje v Praze propagační zápas v handbalu. 

Nabídka sice byla odmítnuta, ale Český svaz házené nemohl před tím vším zavírat oči. 

Nástup handbalu se však nedal zastavit. Valný sjezd Svazu 2. 3. 1947 se tímto 

problémem zabýval. Vydal usnesení, že je třeba podat ihned přihlášku do IHF, ale 

20 



tehdejší činovníci se mylně domnívali, že se jim podaří prosadit změnu pravidel 

mezinárodní házené na základě pravidel české házené.14 

4.6 První zkušenosti s handbalem o 7 hráčích v českých zemích 

V této době došlo k další převratné situaci, kdy do Čech došel dopis z Francie od 

českého vysokoškoláka J.Radotínského, že ve Francii se hraje handbal o 7 hráčích a že 

českoslovenští akademici vyhráli v handbalu nad Francií 12:5. Pro historii se tento duel 

zapsal jako první mezinárodní zápas v házené o 7 hráčích s českou účastí. 

Ze vzpomínek J. Radotínského, který má největší zásluhu o proniknutí mezinárodní 

házené k nám, uvádím: 

„ V roce 1947 jsme jako posluchači tělesné výchovy byli ve Francii na 

Akademických hrách. Již při prohlídkách jsme byli udiveni, že jsme všude viděli hřiště a 

branky na handbal o 7 hráčích a dověděli jsme se, že tato hra je ve Francii zavedena do 

škol a že není pravdou, jak nám doma tvrdili, že handbal je ryze německou hrou. Hlavně 

jsme byli překvapeni, že handbal vedle jedenáctek se hraje jako naše česká házená v 

sedmičkách. 

Ke konci našeho studijního pobytu jsme odjeli do CHEPS v Dinardu, což bylo 

sportovní středisko Normandie. Abychom si vyměnili praktické zkušenosti, utkali jsme 

se vzájemně v kopané, košíkové, odbíjené a všechno vyhráli Čechoslováci. Všechno se 

hrálo v recesní formě, jako "mezistátní utkání Francie - Československo ". Francouze to 

velice mrzelo a tak nám navrhli utkání v handbalu, od něhož si mnoho slibovali, protože 

mezi posluchači měli 4 reprezentanty a trenéra národního družstva Meranda. 

K tomuto mezistátnímu utkání v handbalu o 7 hráčích Francie - Československo, 

jsme nastoupili v kuriózní sestavě. Standa Bek ze Sokola Lomnice - skokan na lyžích, 

Franta Kloufar z Č.Budějovic - nářaďovec, Vilda Hohler ze Slavie Karlovy Vary -

plavec, Jiří Kobera ze Sparty Praha - ragbysta, Jarda Mydloch rovněž ze Sparty a 

ragbista, Sváťa Mrázek ze Sokola Pražekého - košíkář a já, český házenkář. 

Začátek zápasu podle toho vypadal, tj. pro nás katastrofálně. Brzy jsme prohrávali 0:3, 

to proto, že jsme naše soupeře ve hře napodobovali a chtěli hrát handbal. Když to nešlo, 

začali jsme hrát "po našem ". Začali jsme hrát krátké přihrávky, neustále jsme měnili 

místa, a protože já jediný jsem uměl vystřelit, hrál jsem koncového hráče a výsledek byl 

12:5 pro nás. 

14 ZAJÍC, M., Házená v Československu a ve světě. Olomouc : TJ Slavoj, 1975. str. 13-15 
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Francouzi byli naprosto zklamáni, my zase nadšeni, stejně jako naši vedoucí. 

Ihned jsem poslal do Prahy na Svaz házené zprávu o našem "prvním mezistátním 

vítězství" a po návratu jsem osobně referoval o francouzských zkušenostech. Někteří 

funkcionáři se hned stavěli pro úpravu pravidel české házené podle handbalu, většina 

však byla proti a dokonce jeden z nich při obhajobě české házené se tak rozčilil, že mu-

sel být dopraven k lékaři. Slíbil jsem Svazu, že obstarám písemné doklady, že handbal o 

7 hráčích není německá hra a že se hraje v jak západních tak i ve východních státech. 

Dal jsem se do práce. Vypracoval jsem dotazníkové dopisy ve francouzském a 

německém znění a přes švédského člena Olympijského výboru jsem obdržel pravidla 

handbalu o 7 hráčích a seznam adres členských států IHF. Pravidla jsem ihned přeložil 

do češtiny a na členské státy poslal dopisy. Brzy jsem počal dostávat odpovědi, které 

předčily očekávání. Stálo tam, že handbal není německou hrou (tedy handbal o 7 

hráčích a to byste nevěřili, jak to tehdy bylo důležité). Dále, že německý handbalový 

svaz byl škrtnut ze seznamu členských států IHF, že handbal hrají i v SSSR a členské 

státy nám nabízely pomoc atd. Činovníci Českého svazu házené byli šokováni, protože 

nikdo u nás o tom neměl potuchy. 

Protože handbal o 7 hráčích vlastně u nás nikdo neznal, rozhodl jsem se 

zorganizovat jeho předvedení. Vzal jsem několik hráčů ze Sparty, několik ochotných 

posluchačů tělovýchovy, několik hráčů ze Sokola Úvaly, narychlo dal dohromady 

branky a už se hrálo. Na hřišti Sparty na Letné došlo pak 30.11.1947 asi před 200 

diváky k utkání ZJŠ Sparta Bratrství - Sokol Úvaly 11:9. Zápas jsem řídil sám. 

Tomuto prvnímu utkání v handbalu o 7 hráčích u nás byli přítomni zástupci Svazu, 

COS, Svazu DTJ, pražských oddílů a z Moravy ze Sokola Brno IV. a z SK Zidenice. Po 

zápase bylo moc a moc debaty, jedněm se hra líbila více, jiným méně, jedni byli 

nadšeni, jiní zklamání a tak se rozhodlo až daleko později o osudu handbalu o 7 hráčích 

u nás. Rozcházeli jsme se ve dvou táborech, které měly rozdílné názory na celý 

problémZ"15 

Události kolem handbalu se daly do pohybu. Příznivci handbalu ani v zimě 

nezaháleli. Prostřednictvím ČOS uspořádali po sobotách a nedělích kurz této 

mezinárodní házené. Mezi instruktory nechyběl výše zmíněný J. Radotínský. 

Nebylo však nijak snadnou záležitostí v letech 1945-1948 zaměnit českou 

házenou handbalem, i když snad všichni pracovníci házené byli za jedno v tom, že ke 

15 VELÍŠEK, J.; TÁBORSKÝ, F., Padesát let házené v České republice. Praha : ČSH, 1998. str.12 
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zmezinárodnění naší házené je třeba něco udělat. Handbal však byla u nás považována 

za německou hru, viděli ji hrávat německou policií a okupačními vojáky pod vlajkou s 

hákovým křížem. Válečné vzpomínky byli ještě čerstvé, a proto velké nadšení pro 

německou hru mnozí neprojevovali. Handbal o 7 hráčích byl sice jiným handbalem než 

o 11 hráčích, stále to byl pro některé handbal. 

Ke druhému předvedení handbalu o 7 hráčích došlo v dubnu, opět na Letné a 

zase družstvy jako v listopadu loňského roku. Při této ukázce byl z iniciativy 

propagátorů mezinárodní házené ustanoven Přípravný výbor pro mezinárodní házenou. 

Současně bylo rozhodnuto uspořádat první oficiální soutěž v mezinárodní házené -

přebor Tyršova kraje. 

Rozhodnutí ve prospěch mezinárodní házené urychlila návštěva delegace ČOS v 

červnu 1948 na Balkánsko-středoevropských hrách a na turnaji handbalu v Budapešti. 

Tehdy ještě mnoho házenkářů věřilo, že svoji hru uvedou na mezinárodní fórum tím, že 

ji začnou hrát naši východní sousedé. Zde se však dověděli, že Jugoslávci, Poláci i 

Maďaři již handbal hrají a že o zavedení české házené místo nebo vedle něho není 

možné vůbec uvažovat. 

V Praze se zatím jednalo dále. V červenci 1948 u příležitosti sletu byly sehrány 

další ukázkové zápasy, které měly působit na zavedení handbalu u nás. Sokol Úvaly 

porazil Spartu Praha 10:7 a v druhém zápase s ní prohrál 8:13. V předzápase se 

veřejnosti poprvé představila družstva žen. Republikán Praha porazil Slavii Praha 5:2. 

Na závěr zástupci ČOS vydali rozhodnutí, že handbal bude zaveden, přesto se bude 

nadále hrát i dosavadní česká házená. Toto rozhodnutí bylo velkým pokrokem, protože 

dosud byl handbal kategoricky odmítán. 

Nesoulad mezi dvěma tábory házenkářů ale pokračoval. Aby jej odstranili, byla 

v listopadu 1948 ustavena dvě samostatná ústředí. Ústředí pro házenou podle 

dosavadních pravidel a Ústředí pro házenou o 7 a 11 hráčích, která se ihned začala 

připravovat na mistrovství světa.16 

4.6.1 První léta mezinárodní házené v Československu 

Od roku 1948 se na území Československa začaly hrát oficiálně dvě házené. 

Házená podle českých pravidel a házená podle mezinárodních pravidel a to jak o 7, tak i 

o 11 hráčích. S tímto dualismem se vyskytlo mnoho nedorozumění a zmatků, jak na 

14 ZAJÍC, M., Házená v Československu a ve světě. Olomouc : TJ Slavoj, 1975. str. 13-15 
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straně oddílů, tak i na straně veřejnosti a tisku. Stávaly se kuriózní organizační příhody, 

kdy se družstva přejmenovávala, přihlašovala do různých soutěží házené české nebo 

mezinárodní sedmiček či jedenáctek a v závěru bylo vše naopak. Ovšem daleko větší 

zmatky byly na hřištích. Hráči v neděli dopoledne hráli házenou o 7 hráčích podle 

dosavadních pravidel, odpoledne za jiný oddíl podle mezinárodních pravidel a ve středu 

třeba házenou o 11 hráčích zase za jiný oddíl proti tomu druhému či prvému oddílu. 

ČOS sice vydala 24. 3. 1949 nařízení o jediné registraci hráče, ale to bylo pouze 

nařízení a skutečnost byla jiná, protože se hrávala v tomto roce jen přátelská utkání. 

V těchto prvých letech mezinárodní házené u nás se hrávaly jak sedmičky, tak i 

jedenáctky. O jedenáctky nebyl valný zájem, ale protože IHF stále je silně propagovala, 

museli se v Československu hrát také. První utkání o 11 hráčích se hrálo 8.července 

1948 v Praze na Letné, ve kterém SK Slávia porazila AC Sparta 7:4. Větší činnost v je-

denáctkách začala až v roce 1949 a to i mimo Prahu. 

Daleko větší zájem byl o mezinárodní sedmičky. V roce 1949 se sice celostátní 

mistrovské soutěže nehrály. Hrály se jen v Praze a Brně, ale zato se hrálo mnoho 

přátelských utkání po celé republice. Celá řada oddílů v neděli hrávala mistrovská 

utkaní v české házené a ve středu se hrávala přátelská utkání v mezinárodních 

sedmičkách, v nichž se oddíly připravovaly na řádnou soutěž. 

Veliký vliv na rozšíření mezinárodní házené u nás měly tři události. Především 

to byl kurz mezinárodní házené ve Státním tělovýchovném středisku v Petrohradě v 

západních Čechách. Vedl jej švédský trenér Stig Björnung. Probíráme-li se pak 

podrobněji historií handbalu u nás, najdeme u jeho zrodu v oddílech téměř vždy 

účastníky tohoto kurzu. 

Druhou maximálně propagační událostí mezinárodní házené u nás bylo první 

mezinárodní utkání v házené o 7 hráčích. Hrálo se 28. 5. 1949 v Praze a utkala se v něm 

družstva mužů ČOS - Hellas Stockholm s výsledkem 1 7 : 1 0 (12:5). Utkání se hrálo u 

vinohradské sokolovny a přihlíželo mu 2000 diváků. Utkání mělo velmi slavnostní ráz a 

výsledek překvapil nejen naše hráče a činovníky, ale i Švédy a celý házenkářský svět. 

Vždyť Švédové byli mistři světa a Čechoslováci teprve začínali a nikdo o nich nevěděl. 

Naše družstvo nastoupilo v sestavě: Chromý, Strnad, Novák, Staněk, Žour, Voreth, 

Korbel, Klicpera, Fák, Radotínský, Maleninský. Branky vstřelili: Zour 5, Voreth, 

Korbel a Klicpera po 3, Fák 2, Staněk 1. 

Na celou řadu našich pracovníků a příznivců házené to mělo ohromný vliv. 

Viděli nejen velmi podobnou hru naší české házené, kterou budeme moci hrát 
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mezinárodně a ne bez úspěchu, protože hned v prvém zápase porazit mistry světa, to už 

něco znamenalo. Švédové se pak ještě utkali v Gottwaldově s výběrem ČOS - ISK 

Karlskrona 0:5 a v Brně pod hlavičkou Brno - Karlskrona 9:13. 

O měsíc později, přesně 30. 6. 1949, se konalo v Praze další mezinárodní utkání. 

Byla to první mezistátní utkání v házené o 11 hráčích, muži ČSR - Maďarsko 2:8 (1:5) a 

ženy 2:10 (0:5). O den později zase první mezistátní utkání v házené o 7 hráčích, muži 

ČSR - Maďarsko 5:8 (3:3) a ženy prohrály 0:6 (0:5). Také tato utkání zanechala plno 

nadšení a hlavně touhu mezinárodním soupeřům se vyrovnat a předčit je. 

Konečně třetí významnou událostí mezinárodní házené u nás byla účast našeho 

družstva žen na II. mistrovství světa v házené žen o 11 hráčkách. Bylo to poprvé, co se 

Československo účastnilo podniku IHF. Mistrovství se konalo v Maďarsku a účastnila 

se ho jen čtyři družstva, která skončila v tomto pořadí: 1. Maďarsko, 2. Rakousko, 

3.Československo, 4. Francie17 

5. Mezinárodní házená v Československu v jednotlivých 

soutěžních ročnících 
V následující kapitole jsem se snažil zachytit nej důležitější historické události, 

fakta, statistiky a výsledky, které se v jednotlivých soutěžních ročnících udály a které 

historické prameny nabídly. Jednotlivé soutěžní ročníky jsem rozdělil do logických 

celků rozdělených zásadními historickými milníky československé a české házené. 

5.1 Od prvního ročníku po titul mistrů světa 

První soutěžní ročník o mistra Československa v mezinárodní házené se hrál 

v roce 1950. Nepřestávající spory mezi stoupenci národní házené a mezinárodní házené 

vyvrcholil oficiálním zákazem hrát házenou o 7 hráčích na venkovních hřištích a proto 

se v roce 1951 a 1952 soutěžní ročníky neuskutečnily. V roce 1953 došlo k rozdělení 

společného svazu a vznikla samostatná sekce pro mezinárodní házenou. Ta nechala 

znovu rozběhnout soutěže v házené, jak se oficielním výnosem od roku 1953 nazývá 

mezinárodní házená, dosavadní házená, původní českou hra, se přejmenovala na českou 

házenou. V průběhu 50. let docházelo k masovému přechodu hráčů i celých klubů od 

české házené k mezinárodní, neboť je lákala nová, dynamická hra s možností 

14 ZAJÍC, M., Házená v Československu a ve světě. Olomouc : TJ Slavoj, 1975. str. 13-15 
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mezinárodní konfrontace. Naše dlouholetá tradice v české házené a široká základna 

technicky i takticky vyspělých hráčů zapříčinila, že se Československo hned 

v počátečních letech házené dostalo do nejužší světové špičky a svou hrou udávalo 

trend světové házené. Hned na prvním poválečném světovém šampionátu v roce 1953 

českoslovenští reprezentanti získali bronzové medaile a rok poté dokázali porazit 

reprezentaci Švédska, což se od roku 1940 ve více než 100 zápasech nikomu 

nepodařilo. Tento boom mezinárodní házené zahnal zcela do izolace původní českou 

házenou, které se nepovedlo prorazit v mezinárodním měřítku, ztratilo větší část členské 

základy a postupně se z tohoto dříve velice rozšířeného sportu stal sport pouze 

regionální. Úspěchy nové házené nenechaly na sebe dlouho čekat, v roce 1957 vyhrála 

Dukla Praha PMEZ a ženy se staly na 1. MS v Jugoslávii světovými šampiónkami. 

Muži v roce 1958 na druhém MS nenapodobili světový úspěch žen, když prohráli ve 

finále se Švédskem. Přesto v této době obě naše reprezentační družstva předváděla 

házenou nejvyšší světové úrovně. V 60. letech pokračovalo rychlé rozšiřování soutěží 

v házené, převážná část týmů hrajících původně českou házenou přešlo na mezinárodní. 

Naše házená pokračovala v mezinárodních úspěších. V roce 1961 vyhrálo ženské ligové 

družstvo Spartaku Praha PMEZ a muži v témže roce přišli o titul mistra světa až po 

druhém prodloužení ve finále proti Maďarsku. Vrcholné období československé házené 

pokračovalo i v dalších letech, v roce 1962 ženy sice neobhájily titul mistryň světa, 

přesto bronzová medaile byla dalším důkazem toho, jaký nezastupitelný vliv těchto 

úspěších měla tradice národní házené. Dukla Praha v následujícím roce vyhrála opět 

PMEZ a v letech 1967 a 1968 se probojovala do finále této evropské soutěže. Všechno 

očekávání však směřovalo k 5. MS, které se konalo v Československu. Celý 

házenkářský svět nám přál získat vysněný titul mistrů světa v domácím prostředí, přesto 

se ho tehdejší reprezentační tým vedený legendárním brankářem Víchou nedočkal, když 

po semifinálové prohře s Rumunskem na nás zbylo třetí místo. Teprve v roce 1967 na 

MS ve Švédsku, takřka v předvečer dvacetiletého trvání mezinárodní házené v ČSSR, 

se všichni fanoušci československé házené dočkali. Nás reprezentační tým prošel 

šampionátem bez zaváhání, ve finále porazil Dánsko 14:11 a získal vytoužený, bohužel 

však do dnes jediný, titul mistra světa v házené. Tento triumf završil období 

nepřeberného množství mezinárodních úspěchů naší házené, vždyť Československo 

bylo jedinou zemí, která se na posledních pěti mistrovstvích světa umístil vždy na 

medailové pozici. Na závěr musím zmínit obdivuhodnou bilanci Dukly Praha (ÚDA, 

ATK), která od roku 1950 do 1967 získala v patnácti soutěžních ročnících čtrnáct titulů 
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mistra republiky a byla její hráči tvořili kostru reprezentačního týmu. K oslavě prvního 

titulu Baníku Karviná a jubilea 20 let čs. házené byla v létě 1968 založena tradice 

zápasů výběru světa, která trvá dodnes. Mezi světové hráče byli tehdy zvoleni Brůna, 

Havlík, Mareš a Duda. 

1950 

První mistrovství republiky v mezinárodní házené se hrálo v roce 1950. Byly to 

soutěže mužů a žen a to jak v házené o 7 hráčích, tak i o 11 hráčích. Kromě celostátní 

soutěže se hrály krajské přebory v kraji Pražském, Brněnském a Olomouckém, ve 

kterých bylo zařazeno celkem 61 družstev. Další řada družstev byla na Slovensku, kde 

hráli pouze mezinárodní házenou. Jen v roce 1950 v českých zemích přešlo 10 předních 

oddílů z české házené na házenou mezinárodní a další se na tento přechod připravovali. 

V soutěži mužů v házené o 11 hráčích mistrovský titul získal kraj Brno. Ženy 

jedenáctky nehrály. V házené o 7 hráčích mezi dvanácti družstvy mužů zvítězil ATK 

Praha. V ženách mezi sedmi družstvy zvítězilo Bratrství Sparta Praha. 

V tomto roce 9.7. se konala další mezistátní utkání. V Gottwaldově utkání o 11 

hráčích: muži ČSR - Maďarsko 6:10 (2:2) a ženy taktéž prohrály 3:7 (1:4). 

8. až 12. září konal se III. mezinárodní kongres IHF, kde byly provedeny změny 

ve vedení. Prezidentem IHF byl zvolen Švýcar Baumann a sekretářem Wagner. Za 

člena IHF bylo přijato i Západní Německo a stanoveno, že mistrovství světa se budou 

konat vždy jednou za 4 roky.18 

1951 

V únoru 1951, aby údajně byly odstraněny nepřestávající spory mezi českými a 

mezinárodními házenkáři, rozhodnutím předsednictva ČOS bylo vytvořeno na zkoušku 

společné ústředí obou házených. Do čela byl postaven Marnica a byla vytvořena 

komise, která měla vypracovat směrnice pro úpravu jednotné hry. Ale hned v dubnu 

vyšlo další usnesení ÚV Sokola, které ukázalo, co se za usnesením na zkoušku skrývá. 

V usnesení bylo kategoricky nařízeno: 

1. V létě, na hřištích se bude hrát jen házená podle dosavadních pravidel a handbal o 11 

hráčích. 
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2. Handbal o 7 hráčích se v létě hrát nebude. Bude se hrát jen v zimě v halách, jako 

doplňková hra. 

3. Všechna družstva, která hrají handbal o 7 hráčích, přihlásí se do soutěží házené podle 

dosavadních pravidel. 

Toto nařízení vyrazilo mezinárodním házenkářům zpočátku dech. Byl to vlastně 

zákaz hrát mezinárodní házenou vůbec, protože o německý handbal jedenáctek u nás 

zájem nebyl, handbal sedmiček, o které právě zájem byl, se nesměl na venkovních 

hřištích hrát a hala byla jen jedna a to ve vinohradské sokolovně. Brzy se však ze šoku 

dostali. Po delším váhání, podle nařízení, zorganizovali mistrovství v jedenáctkách a 

také reprezentační družstvo mužů sehrálo mezistátní zápas v Rumunsku, kde prohrálo 

13:14. Hlavně se hledaly cesty, jak dosáhnout odvolaní tohoto zákazu. Ve skutečnosti 

tento zákaz nebyl nikdy plně dodržován. Sedmičky se hrály ilegálně a to nejen jako 

přátelské zápasy, ale byla zorganizována dokonce soutěž, za kterou byli původci 

potrestáni. Ostatně na Slovensku, kde hráli jen mezinárodní házenou, toto usnesení 

nikdy neuznali. 

Oficiálně se tedy v tomto roce hrál jen přebor ČSR o 11 hráčích. Soutěž byla 

rozdělena do pěti krajských skupin, finále hráli vítězové skupin a 3 týmy ze Slovenska. 

Přeborníkem ČSR se stalo družstvo Svit Gottwaldov. 19 

1952 

V roce 1952 stále zákaz sedmiček na hřištích trval, a proto se hrálo zase jen 

mistrovství v jedenáctkách. Mezinárodně naši reprezentanti prohráli v jedenáctkách s 

NDR 12:13 a na Slovensku s tímž soupeřem 7 : 2 1 . Mistrovství světa v jedenáctkách ve 

Švýcarsku jsme neobeslali a mistrovství světa v házené žen v jedenáctkách, pro malý 

počet přihlášek, kongres IHF zrušil. 

Usnesení ÚV Sokola o zákazu sedmiček mělo údajně odstranit rozpory mezi 

českými a mezinárodními házenkáři. Ve skutečnosti však tyto rozpory jen prohloubilo a 

vyhrotilo tak, že ještě dlouhé roky poté se je nepodařilo odstranit. Protože se však 

ukázalo, že usnesení o jednotném ústředí na zkoušku se neosvědčilo, bylo zrušeno a 

koncem roku 1952 byla ustavena dvě samostatná ústředí, které podle tehdejší 

organizační struktury dostala název ústřední sekce. 

14 ZAJÍC, M., Házená v Československu a ve světě. Olomouc : TJ Slavoj, 1975. str. 13-15 

28 



Ústřední sekce tedy byly, ale scházely názvy pro obě tak podobné hry. Již od 

roku 1947 se o tom vedly debaty, ale protože navedly k žádnému řešení, spory vyřešil 

Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport. Dne 1.1. 1953 určil dekretem, že dosavadní 

házená, které vznikla v Čechách, se bude nazývat česká házená a handbal se bude 

nazývat házená. S tímto nařízením se čeští házenkáři nikdy nesmířili a pro svoji hru 

uplatňovali historický název. 

Domácí soutěže hráli jen muži v házené o 11 hráčích stejným způsobem jako 

v roce minulém, vítězem se stal ATK Praha. Ženský přebor ČSR v jedenáctkách se již 

přestal hrát.20 

1953 

Mistrovské soutěže se v roce 1953 rozběhly v plné možné šíři. Přebor mužů 

v házené o 7 hráčích se hrál jednokolově na podzim a to ve dvou skupinách (Čechy a 

Morava, Slovensko) po 10 týmech. Vítězové skupin ÚDA Praha a Spartak Trnava Kovo 

hráli o mistra ČSR ve dvou finálových zápasech. Celkovým vítězem se stal ÚDA Praha 

po vítězstvích 19:6 a 17:7. Ženy měly jednu celorepublikovou skupinu taktéž po 10 

týmech. Přebor mužů o 11 hráčích se hrál dvoukolově jaro - podzim, vítězem se stal 

taktéž ÚDA Praha. 

Také mezinárodní činnost se počala oživovat. V květnu ÚDA Praha porazila 

mistra NDR Dynamo Halle 5:4. Bylo to první naše vítězství za hranicemi ČSR. V 

mezistátním utkání v jedenáctkách jsme však prohráli s NDR 10 : 14. 

V sedmičkách jsme sehráli jen jedno mezistátní utkaní, které však bylo velmi 

důležité, protože to bylo kvalifikační utkání o účast na mistrovství světa ve Švédku. 

Hrálo se 17. prosince 1953 v Praze a to ČSR - Maďarsko 1 3 : 8 (9:3). Tím se nám 

poprvé otevřela cesta na světový šampionát.21 

1954 

V domácích soutěžích se hrály sedmičky i jedenáctky, ale jedenáctek stále více a 

více ubývalo. Všechny soutěže se poprvé hráli dvoukolově jaro - podzim. Přebor ČSR 

mužů v házené o 7 hráčích se pro velký počet družstev hrál ve třech skupinách po deseti 

týmech. Finále pak mělo tento konečný výsledek: 

20 ZAJÍC, ML, Házená v Československu a ve světě. Olomouc : TJ Slavoj, 1975. str. 20 
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Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. UDA Praha 3 0 0 38:14 6 

2. Spartak Plzeň LZ 2 0 1 24:19 4 

3. Tatran Prešov 1 0 2 21:41 2 

4. Jiskra Otrokovice 0 0 3 22:31 0 

II. mistrovství světa v házené mužů o 7 hráčích se konalo ve Švédsku ve dnech 

13 .až 17.ledna 1954. K všeobecnému překvapení celého házenkářského světa 

Československo získalo 3. místo za Švédskem a Západním Německem. 

Už přípravná utkání s NDR naznačovaly, že forma československých 

reprezentantů je na dobré úrovni. Své soupeře překvapili fyzickou připraveností a 

hlavně celou řadou nových prvků. Hráči nebyli specializováni na útočníky, obránce, ale 

všichni útočili i bránili. Využívali pravidelných střídání, a proto vydrželi hrát ve 

vysokém tempu, do té doby bylo zvykem, že tým odehrál celý zápas v základní sestavě. 

Do útoku vnesli naši hráči novinku v podobě rychlého protiútoku, což bylo opět pro 

mnohé soupeře, kteří vyznávali tradiční postupný útok, překvapivé, dále střelbu z křídel, 

výskoku, zadovkou atd. I naši brankáři vnesli do mezinárodní házené nový styl chytání, 

na který byli zvyklí z české házené. Využívali hodně nohou a nevrhali se po míči jako 

ve fotbale. Po mistrovství světa se začalo mluvit o tzv. československé škole házené. Na 

druhou stranu se naši pozorovatelé poprvé setkali při přípravném utkání švédského 

družstva s driblinkem, který byl dle tehdejších mezinárodních pravidel zakázán, ale ve 

Švédských soutěžích se už takto hrávalo.22 

Skupina A: 

1. Švédsko 4 b. 

2. Československo 2 b. 

3. Dánsko Ob. 

Výsledky: ČSR-Dánsko 18:11 (9:8), ČSR-Švédsko 14:23 (6:10), 

O 3. místo: ČSR - Švýcarsko 23:11 (9:3) 

Celkový výsledek byla velikým povzbuzením pro všechny, kdo se o mezinárodní 

házenou starali. 

22 VELÍŠEK, J.; VÍCHA, J„ Házená je můj život. Ostrava : ČSH, 1969. 70 s. 
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Po úspěšném startu našeho družstva na mistrovství světa se naše národní 

družstvo mužů v tomto roce utkalo s Dány a Švédy ještě jednou. Bylo to v prosinci v 

Dánsku na oslavách 50 let trvání Dánského handbalového svazu a své severní soupeře 

se jim opět nepodařilo porazit. 

Ještě dvě události v házené v tomto roce stojí za zaznamenání. V roce 1954 

zemřel v Praze ve věku 62 let Jaroslav Tratina, obnovitel české házené v roce 1919, 

dlouholetý předseda Svazu házené a ženských sportů a člen mezinárodních organizací. 

Dále pak, že V. kongres IHF 27.až 29.srpna v Jugoslávii rozhodl, že bude ustanovena 

komise ženské házené a dále, že v házené o 7 hráčích bude hrací doba 2x30 minut. 

Dosud totiž podle platných pravidel se hrálo 3x20 minut, na třetiny jako v hokeji. Dle 

tohoto pravidla se však už dávno nehrávalo, spíše to byla jen kosmetická, ale důležitá, 

legislativní změna. 

V házené o 11 hráčích naše národní mužstvo hrálo taktéž několik mezistátních 

utkání, a to s týmy NDR a Polska.23 

1955 

Rok 1955 přinesl další úspěchy. Ačkoliv o jedenáctky u nás zájem nebyl a stále 

upadal, o čemž svědčí skutečnost, že ačkoli v tomto roce v dlouhodobé soutěži hrálo jen 

7 družstev jedenáctek, přece jsme měli v těchto letech řadu velmi dobrých hráčů. Proto 

také Československo přihlásilo družstvo mužů na IV.mistrovství světa o 11 hráčích, 

které se hrálo v NSR. Dosáhlo na něm nečekaného úspěchu, když se umístilo na 3.místě 

za NSR a Švýcarskem. 

Na domácím poli se znovu objevily snahy po sblížení české a mezinárodní 

házené. Před zraky obou trenérských rad se zkoušely některé prvky z české házené, 

které měly být podány IHF jako návrh na změnu pravidel mezinárodního handbalu. 

Někteří pracovníci z české házené se totiž domnívali, že IHF tyto návrhy přijme a pak 

že u nás splynou obě házené v jednu. Nakonec byl do IHF zaslán jediný návrh - nadhoz, 

ale ani ten nebyl přijat. 

Domácí soutěže se od roku 1955 hrály již v daleko širším rozsahu. Muži mčli 

kromě přeboru republiky i tzv. celostátní soutěž mužů o 7 hráčích. Hrálo se ve třech 
skupinách u byly poprvé zavedeny postupy i sestupy. V přeboru republiky zvítězil 

armádní ÚDA Praha před Spartakem Plzeň a Spartakem I. Brněnská. 
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Pro příští rok byl přebor mužů rozšířen na 12 oddílů. Proto sestoupily Spartak 

Praha Koh-i-noor a Spartak Trnava. Postoupily Rudá Hvězda Olomouc, Sokol Telnice, 

Dynamo Praha Energetik a Lokomotiva Banská Bystrica. 

Hlavní zájem u nás byl o sedmičky, proto také v tomto směru se počala 

rozšiřovat naše mezinárodní činnost a naše národní družstvo sehrálo mnoho 

mezistátních zápasů: Muži porazili Francii 34 : 16 a pod hlavičkou Praha - Paříž 30 : 19. 

V odvetném utkání v Praze odešla Francie poražena 24:15. Na zájezdu do Švédska naši 

reprezentanti prohráli se Švédskem 20 : 15.24 

1956 

V domácí nejvyšší soutěži vyhrála Dukla Praha, nástupce ÚDA (Ústřední dům 

armády) Praha a ještě dříve ATK(Armádní tělovýchovný klub) Praha. Z přeboru 

sestoupily Dynamo Praha Energetik, Spartak Bratislava a Lokomotiva B. Bystrica, na 

jejich místa postoupily oddíly Spartak Praha Stalingrad, Spartak Praha Sokolovo a 

Dukla Bratislava. 

V tomto roce se v Československu hraje poslední soutěžní ročník přeboru ČSR 

v házené o 11 hráčích, který hrálo už jen 5 družstev. Posledním vítězem se stal Spartak 

Trnava. Dále se u nás hrála jen mistrovství v sedmičkách. 

V květnu 1956 došlo naším přičiněním k házenkářské senzaci. Reprezentační 

mužstvo Československa porazili v Praze mistry světa Švédsko 16 :11 (7:3). Senzace to 

byla proto, že Švédové od roku 1940, téměř ve 100 mezistátních zápasech, byli jen 

třikrát poraženi a čtyřikrát se rozešli se soupeřem nerozhodně. Ale tím házenkářská 

překvapení způsobované Čechoslováky nekončila. Reprezentační družstvo Dánska 

prohrálo s Brnem, Plzní a v Bratislavě uhrálo jen remízu. Vrcholem překvapení bylo 

mezistátní utkání mužů ČSR - NSR 25 : 20 (15:12), které se hrálo na palubovce zimní-

ho stadionu v Praze před 6.000 diváky. 

Také ženy, které se připravovaly na mistrovství světa, byly úspěšné. Porazily 

Polsko 17:6, NDR 8:4, se Švédskem hrály 5:5 a pod hlavičkou Prahy porazily u soupeře 

Krakov 11:1. 

Rovněž celá řada oddílů hrála úspěšně se zahraničními celky doma či za 

hranicemi republiky. Jen v roce 1956 se hrálo s družstvy NDR, Polska, Švédska, 
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Dánska, Rakouska, NSR, Rumunska, Maďarska a Jugoslávie. Počalo se naplňovat to, v 

co věřili zakladatelé mezinárodní házené v Československu. 

Na VI. kongresu IHF ve Stockholmu byl do rady IHF zvolen Čech Krátký. Na 

tomto kongresu byla za členy IHF přijata Kuba, Izrael a Německá demokratická 

republika (NDR). Poslední byla přijata s podmínkou, že mistrovství světa a 

Olympijských her se může účastnit jen společné družstvo obou německých států NDR a 

NSR. Tím počet členských států IHF stoupl na 27. Na návrh Švédska byl do házené 

zaveden dribling a bylo doporučeno zkoušet československý návrh - nadhoz a řízeni 

utkání dvěma rozhodčími. Kongres také schválil pořádat pravidelně Evropský pohár 

měst v házené o 7 hráčích. Byl to návrh Francie a ta byla také pověřena pořadatelstvím 

prvního ročníku.25 

1957-1958 

Létal957 - 1958 znamenala novou koncepci přeborů. Přešlo se na dvoukolový 

systém podzim - jaro, který trvá do dnes. Protože se dosud hrálo systémem opačným, 

musela se v těchto letech hrát nejvyšší soutěž tříkolově jaro - podzim 1957 a jaro 1958. 

Proto také nebyl v roce 1957 vyhlášen mistr republiky, to proběhlo až na jaře 1958 a 

vítězem se stala Dukla Praha před Spartakem Plzeň. 

Sestoupily oddíly Brno I. Brněnská ZKG, Spartak Královo Pole GZ, Rudá 

Hvězda Olomouc. Postoupili vítězové tří skupin celostátní soutěže Sokol Šťáhlavy, 

Sokol Paskov a Tatran Prešov. 

Na mezinárodním poli se rok 1957 a 1958 zapsal zlatým písmem do historie 

československé házené. Československé družstvo žen získalo na I. mistrovství světa 

v házené žen titul mistryň světa, když ve finále porazilo družstvo Maďarska 7:1 (3:1). 

Turnaj se konal v Jugoslávii ve dnech 1. - 20. 7. 1957. Naše družstvo prošlo 

mistrovstvím bez porážky, se skórem 42:16 a po všech stránkách převyšovalo soupeřky. 

Do dnešní doby o jediný titul mistryň světa se zasloužily: 

Janečková, Ríšová, Kučerová, Bartáková, Dvořáková, Kotlinová, Malérová, Kosprdová, 

Kammermayerová. Čiháková, Schmidtová, Hodesová, Kvasničková. 

Jestliže se naše družstvo žen ověnčilo zlatými medailemi na mistrovství světa, 

muži Dukly Praha dosáhli v témže roce jiného vynikajícího úspěchu. Stali se vítězi I. 

ročníku Evropského poháru měst. Byla to nová soutěž nej lepších klubových celků. 
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Tohoto prvého ročníku se účastnilo 19 měst. Za Československo startovala Praha, resp. 

pražská Dukla. Vyřadila nejprve Bukurešť 24:19, potom Kodaň 25:18 a ve finále, které 

se hrálo v Paříži, porazila Švédské Örebro 21:13. 

Rok 1957 zahájilo reprezentační družstvo mužů lednovým zájezdem do Švédska 

na Memoriál G. Björka, ve kterém obsadilo 3.místo. Turnaj vyhrálo Švédsko před 

Dánskem a poslední byla NDR. V dalším mezistátním utkání porazili naši muži NSR 

18:16. Byla to trpká porážka Němců na domácí půdě před 15.000 diváky. 

Rok 1958 začal úspěchem mužské házené. Bylo to vítězství Prahy na tradičním 

mezinárodním turnaji v Berlíně, ve kterém hrálo 8 družstev. 

Ill.mistrovství světa v házené mužů o 7 hráčích se konalo 27. 2. až 9. 3. 1958 v 

NDR. Účastnilo se ho jen 16 družstev, při čemž NDR a NSR hrály ve společném 

družstvu Německa, kterému všichni dávali nej větší šanci. 

Kuriozitou bylo, že tým Československa nemusel vůbec na mistrovství 

nastoupit, neboť vedení neposlalo přihlášku. Po dlouhém jednání se nakonec se podařilo 

družstvo do soutěže prosadit a Československo na něm získalo stříbrné medaile.26 

Československý tým až do finále vyhrál všechny své zápasy jak v základní 

skupině s Islandem 27:17, s Rumunskem 21:13 a Maďarskem 26:11, tak i 

v semifinálové skupině sNorskem 21:10 a domácím Německem 17:14. Ve finále jsme 

narazili na tvrdou hru Švédska a prohráli zcela jasně 12:22 (5:10). Československý tým 

obohatilo světovou házenou o "vykláněčky" a "trháky" byly stále naší doménou. 

Koncem roku vydala IHF statistiku, která vykazovala 25 členských států s 

683.835 hráči a hráčkami.27 

1958-1959 

V tomto soutěžním ročníku se poprvé objevuje název I. liga a II. liga. A protože 

už všude po Československu zmizela házená o 11 hráčích, tak místo házené o 7 hráčích 

se používá jednotný název házená. Vítězem I. ligy se stala opět Dukla Praha, do II. ligy 

sestoupily Sokol Paskov, Spartak Sezimovo Ústí a Dukla Stříbro. Naopak do nejvyšší 

soutěže postoupily Dynamo Praha, Spartak Královo Pole a Slovan Bratislava ÚNV. 

V druhém ročníku Poháru mistrů, jak se přejmenoval Evropský pohár měst, a ve 

kterém startovali mistři jednotlivých členských zemí IHF, pražská Dukla neobhájila 

26 VELÍŠEK, J„ Házená je můj život. Praha : ČSH, 1969. str. 23-24 
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loňské prvenství a vypadla s Dinamem Bukurešť. Zápas se hrál v rumunské hale 

Floreasce za velmi bouřlivého prostředí. Při jednokolovém systému Dukla vypadla po 

porážce 14:15. 

V roce 1959 muži Československa v celé řadě mezistátních utkání dokázali, že 

stříbrné medaile z mistrovství světa jim právem náleží. V lednu v Kielu porazili 

družstvo NSR 20:16. Němci se na utkání pečlivě připravovali, protože chtěli dosáhnout 

odvety za prohru na mistrovství světa, ale odveta před 13.000 diváky se nepodařila. V 

březnu porazili v Praze Dánsko 20:11, které v té době poráželo i mistry světa ze 

Švédska a v listopadu zvítězili nad Polskem 17:14. 

Ústřední sekce vydala statistiku, podle níž měla 229 oddílů házené a v nich 

registrováno 7500 hráčů a hráček, 33 rozhodčích a 74 trenérů. V příštím roce počet 

registrovaných vzrostl na 8.500. 

V těchto letech se u nás již hrála organizované házená vysokoškoláků. Přebory 

vysokých škol v házené se začaly již v roce 1958.28 

1959-1960 

V ročníku 59-60 mistrovský titul mužů získal Gottwaldov, který tak přerušil po 

sedmi letech nepřetržitou hegemonii pražské Dukly. 

Ve III. Ročníku Poháru mistrů Dukla vypadla opět v druhém kole a opět se 

stejným soupeřem Dinamo Bukurešť 22:23. Tentokrát to byla prohra, která se neobešla 

bez skandálního konce a protestů. Dořešena byla až několik dnů po zápase u zeleného 

stolu. 

Také mezinárodni činnost dalších oddílů se dále rozšířila. Jen v roce 1960 naše 

oddílová družstva sehrála se zahraničními soupeři 78 utkání, z toho 39 vítězných, 8 

nerozhodných a 31 prohraných. Reprezentace porazila dvakrát mistry světa Švédsko, 

následně i Dánsko a NDR. 

Velikým přínosem Československa pro světovou házenou vůbec a pro ženskou 

zvlášť, bylo vytvoření mezinárodní soutěže Poháru evropských mistryň v házené žen 

(PEM). Byla to soutěž mistrovských celků z jednotlivých států, kterou IHF tvořila na 

návrh slovenských pracovníků v házené a v roce 1960 řízením této soutěže pověřila 

ČSSR. Na mezinárodním fóru jsme však ztratili důležité pozice. Na VIII. kongresu IHF 

v Lutychu náš dosavadní zástupce v radě IHF nebyl pro nové období zvolen. 
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V. mistrovství světa v házené o 11 hráčích se konalo v červnu 1959 v Rakousku. 

Přes velikou agitaci se ho účastnilo pouze pět družstev. Zvítězilo Německo před 

Rakouskem. Stejně také III. mistrovství světa v házené žen o 11 hráčkách, konané v 

roce 1960, bylo svědkem ústupu jedenáctek před sedmičkami. Sešlo se jen šest družstev 

a zvítězilo Rumunsko. 

V březnu 1960 byl další pokus o zmezinárodnění české házené.V Praze se 

konala schůzka představitelů házené ze zemí socialistického bloku před sjezdem IHF. 

Delegátům byla předvedena česká házená mužů i žen. Ukázkám byli přítomni delegáti 

SSSR, NDR, Maďarska, Polska, Rumunska a Bulharska, kterým se sice česká házená 

líbila, ale prohlásili, že ji nemohou do svých zemi zavést, protože tam hrají již handbal. 

Českou házenou se tedy nepodařilo prosadit ani v komunistických zemích a tím se 

definitivně stala českou raritou. 

Československo se podílelo na rozvoji a propagaci házené v tehdejších politicky 

spřátelených státech, kde tuto hru neznali. Tak již v roce 1956 Čechoslovák Krátký 

navázal styk s Tai Ling Tinem a stal se tak iniciátorem házenkářského hnutí v Čínské 

lidové republice. Rovněž v Korejské lidové republice propagoval házenou Čechoslovák 

Kohout. Ve Vietnamu i v Iráku se zase házená začala hrát přičiněním našich metodiků, 

kteří vyškolili místní trenéry a ti se dále podíleli na rozvoji házené ve svých zemích.29 

1960-1961 

I. ligu mužů vyhrává opět Dukla Praha, sestoupily oddíly Baník Libice, RH 

Bratislava a Dynamo Praha, postoupily Dukla Cheb, Královo Pole a Spartak Trnava. 

V tomto roce se kvůli mistrovství světa PMEZ nehrál, takže překvapivý vítěz TJ 

Gottwaldov se do pohárové Evropy nepodíval a jediným zástupcem v této soutěži byla 

stále pražská Dukla. 

Reprezentační tým porazil v kvalifikačním střetnutí na mistrovství světa 1961 

ve Varšavě domácí Polsko 16:6 a na začátku roku 1961 jsme potvrdili postup na 

závěrečný turnaj v odvetném utkání v Praze, kdy jsme vyhráli 20:10. Vítězství nám 

definitivně otevřelo cestu na mistrovství světa, které se konalo l.až 12. 3. 1961 v NSR. 

Mistrovství světa se hrálo v několika městech NSR. 12 družstev, která vzešla 

z kvalifikace, bylo rozděleno do 4 skupin. Československo svoji skupinu vyhrálo po 

vítězstvích na Japonskem 30:10 a Rumunskem 12:8. ČSSR vyhrálo i semifinálovou 
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skupinu po remíze s Islandem 15:15 a po vítězstvích nad Švédskem 15:10 a Francií 

25:6. Tím jsme postoupili do finále proti Rumunsku, které jsme porazili už v základní 

skupině a proto se vyrojilo mnoho předpovědí o zlatých medailích. Československu 

však zlaté medaile unikly jen o vlásek, když ve finále, které se hrálo před 12000 diváky, 

prohrálo po dvojím prodloužení s Rumunskem 8:9 (7:7, 4:4). Rumunsko bylo velikým 

překvapením, ale budoucnost ukázala, že to nebyl náhodný úspěch. Čechoslovák Rada 

získal titul nejlepšího střelce mistrovství světa.30 

1961-1962 

V domácí 1. lize mužů vyhrála už po třetí za sebou Dukla Praha, a protože počet 

týmů hrající nejvyšší se od příštího ročníku snížil z 12 na 10, sestoupily Dukla Cheb, 

Dukla Pezinok, Spartak Praha Sokolovo. Sokol Telnice hrál se třemi vítězi druhých lig 

baráž a postoupil Baník Karviná a právě Sokol Telnice. 

Dukla Praha hrála IV. Ročník Poháru mistrů, do kterého se přihlásilo rekordních 

20 zemí. Po volném 1. kole byl Dukle nalosován polský Slask Wroclav, který doma 

porazila vysoko 39:16, v dalším kole dramaticky zvítězila po dramatickém boji nad 

DHfK Lipsko 19:18 a postoupila do semifinále. Vněm se setkalo s FA Göppingen, 

který Duklu porazil a následně celý pohár vyhrál. 

Rok 1962 znamená především veliké rozšíření členské základny házené v 

Československu. V českých zemích i na Slovensku bylo založeno mnoho nových oddílů 

a ustaveno mnoho nových družstev, ale především přešlo více než 20 oddílů z české 

házené na házenou se všemi družstvy. Mnohé z nich měly padesátiletou tradici a v 

české házené hrávaly v nejvyšších soutěžích na předních místech. Z toho důvodu byly 

rozšířeny krajské přebory a někde začaly i okresy hrát své přebory. 

Nej významnější mezinárodní událostí tohoto roku bylo Il.mistrovství světa v 

házené žen o 7 hráčkách, které se konalo v Rumunsku, kde se hrálo venku na 

otevřených hřištích. Naše družstvo jelo na mistrovství světa obhajovat titul mistryň. 

Nebyl to úkol nijak lehký, protože světová špička ženské házené se vyrovnala tak, že 

toto mistrovství nemělo žádného favorita. Průběh přinesl triumf Rumunkám, které k 

nej vyššímu titulu mužů přidaly i svůj titul žen. Na druhém místě se umístilo Dánsko a 

na třetím ČSSR. 
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To však nebyl jediný úspěch ženské házené v tomto ročníku, družstvo žen 

Spartaku Praha Sokolovo vyhrálo II. ročník PMEZ. V prvém finálovém zapase v 

Jugoslávii porazilo ORK Bělehrad 3 :2 a v odvetném zápase doma dne 1.dubna 9:4 

(5:2). 

IX. kongres IHF, který se konal v září 1962 v Madridě, přinesl, Československu 

dva významné úspěchy. Předseda ústřední sekce házené, František Boček, byl zvolen do 

rady IHF a ČSSR bylo přiděleno pořadatelství mistrovství světa v házené mužů o 7 

hráčích pro rok 1964. Kongres také konečně schválil, že na mistrovství světa budou 

samostatně hrát dva německé státy NDR a NSR. A konečně, pro naprostý nezájem států 

o převzetí pořadatelství mistrovství světa v házené o 11 hráčkách bylo rozhodnuto tuto 

vrcholovou soutěž již nepořádat. 

Toto rozhodnutí jen ukázalo, že sedmičky v házené již trvale zvítězily. Dokonce 

Západoněmecký handbalový svaz těsnou většinou 34:32 hlasům schválil, že kromě 

jedenáctek se mohou venku v létě hrát na otevřených hřištích i sedmičky. Také v NDR a 

ve Švédsku hráli na otevřených hřištích sedmičky. 

Naše reprezentační družstvo mužů sehrálo v březnu v Praze dva mezistátní 

zápasy; ČSSR - Švédsko 18:14 a NSR rovněž 18:14.31 

1962-1963 

Domácí soutěži potvrdila svoji nadvládu Dukla Praha, což nebylo ještě na 

dlouho velkým překvapením, vždyť jejich kádr byl téměř totožný s reprezentačním 

týmem. Byl zaveden nový způsob sestupu a postupu. Sestoupila vždy družstva 

z posledních dvou míst, v tomto roce Spartak Brno KPS a RŘ Zubří. Vítězové čtyř 

druhých lig sehráli kvalifikaci a z té dva první postoupily do nejvyšší soutěže, pro příští 

ročník RH Bratislava a Dynamo Praha. 

V tomto roce Dukla Praha vyhrála V. ročník Poháru mistrů evropských zemí. 

V prvním kole lehce porazila mistra NSR THW Kiel, v druhém kole, které se hrálo už 

dvoukolově narazila na DHfK Lipsko, který po porážce v Německu o 5 branek v Praze 

porazila o 10, a tím postoupila do semifinále. V něm se opět setkala s obhájcem trofeje 

FA Göppingen, kterého překvapivě porazila jak v NSR, tak i doma a ve finále ji čekalo 

Dinamo Bukurešť. V Paříži ve finále porazila rumunského mistra v dramatickém zápase 

15 : 13 (5:10, 13:13). Když potom koncem roku novináři uzavírali V. ročník soutěže o 
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nej lepšího sportovce a kolektiv pro rok 1963 rozhodli, že to bude kolektiv házenkářů 

Dukla Praha, jako mnohonásobný mistr ČSSR a letošní vítěz PMEZ. 

V prosinci 1962 startovalo u nás poprvé sovětské házenkářské družstvo z 

Ukrajiny. V Bratislavě se hrálo mezistátní utkání ČSSR - SSSR 28 : 11 a v Košicích 

odveta pod hlavičkou Košice - Kyjev s výsledkem 25 : 20. 

Kok 1963 byl rokem intensivních příprav mužů na mistrovství světa, které v 

příštím roce bylo přiděleno Československu. Družstvo mužů mělo za sebou již část 

přípravy a další měla být v zimních měsících. Zima totiž již dávno nebyla dobou klidu v 

házené ani u nás. I když jsme měli naprostý nedostatek vhodných hal, celou zimu se tré-

novalo a hrávala se přátelská i mezinárodní utkání. 

Reprezentační družstvo mužů hned v únoru porazilo ve Švédsku národní 

družstvo 

19 : 16. Bylo to poprvé, co Švédové s námi doma prohráli. Důležité utkaní bylo sehráno 

v Rakousku, ve kterém jsme porazili národní družstvo Rakouska 14:10. Bylo to totiž 

kvalifikační utkání o účast na mistrovství světa. Dortmundu pak muži prohráli s NSR 7 : 

12. To byla zase naše první prohra s NSR.32 

1963-1964 

1. liga mužů se obešla bez překvapení, vyhrála opět Dukla Praha. Oddíl Spartak 

Sokolovo změnil název na Sparta Praha a ČKD Praha na Bohemians Praha. Sestoupily 

Sokol Telnice a RH Bratislava, z kvalifikace o 1. ligu postoupily Sparta Praha a RŘ 

Zubří. 

V roce 1964 bylo Československo pořadatelem V. mistrovství světa v házené o 7 

hráčích, které se hrálo ve dnech 6. až 15.3. 1964 v pěti městech: v Praze, Bratislavě, 

Pardubicích, Gottwaldově a Uherském Hradišti. 

V základní skupině ČSSR porazilo všechny své soupeře; Francii 23:14, Dánsko 

14:11 a Švýcarsko 26:10. V semifinálové skupině naše reprezentace porazila tým SSSR 

18:15, ale proti Rumunsku, dle pozorovatelů a novinářů jsme v předčasném finále, jsme 

prohráli 15:16 a tím pro nás zbyl jen zápas o 3. místo. V něm jsme jasně přehráli NSR 

22:15 a získali bronz. Titul mistra světa získali opět Rumuni po finálovém vítězství nad 

Švédskem. 
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Na jednotlivých utkáních byla velmi pěkná návštěva, např. na utkání USA -

Jugoslávie bylo 9.000 diváků, NSR - NDR 11.000, ČSSR - Dánsko 8.000, ČSSR -

Rumunsko 16.000 a na finále Švédsko - Rumunsko dokonce 18.000 diváků. 

Československo se muselo spokojit s bronzovými medailemi, když zlaté získalo 

Rumunsko a stříbrné Švédsko. Nej lepším brankařem byl vyhlášen Arnošt z ČSSR. 

V době MS v Československu měla IHF 34 členů, z toho 21 z Evropy, 5 z 

Afriky, 4 z Ameriky a 4 z Asie. Po tomto vrcholném podniku přicházelo mnoho dalších 

přihlášek do IHF, za nové členy byli a Bulharsko a počet členských států tak stoupl na 

36. Dále bylo rozhodnuto, že mistrovství světa v házené o 7 hráčích se bude hrát vždy 

po 3 letech. PMEZ se bude hrát každý rok, i když bude mistrovství světa a to 

dvoukolovým systémem, jen finále bude jednokolové v některém francouzském městě. 

Soupeři budou losováni. Pohár PEM žen bude se hrát dvoukolově i ve finále. 

U nás po mistrovství začala zase pravidelná činnost. Vedle mistrovských soutěží 

byla to i veliká mezinárodní činnost. V červenci se obě naše národní družstva účastnila 

turnajů v Jugoslávii. Muži turnaj vyhráli, když porazili Jugoslávii 18:12, 

Maďarsko 24 : 11 a Polsko 14 : 9.33 

1964-1965 

V roce 1965 se konala III. Celostátní spartakiáda a proto se o mistra v házené 

hrálo netradičním způsobem. I. liga mužů proběhla normálně dvoukolově, ale po jejím 

ukončení nejlepší 4 týmy z ligy postoupily do Spartakiádního turnaje, který se hrál jako 

finálová soutěž mistrovství republiky a výsledky se započítávaly jak do turnaje, tak do 

konečné tabulky ligy o titul mistra republiky. U mužů mistrovský titul obhájila Dukla, 

ale Spartakiádní turnaj vyhrál Tatran Prešov. Z ligy sestoupily Sparta Praha a 

Bohemians Praha. Protože se s dalším ročníkem liga rozšířila opět na 12 celků, 

postoupili 4 vítězové druhých lig bez kvalifikace. Byly to oddíly RH Bratislava, Spartak 

Sezimovo Ústí, Spartak Brno Královopolská a Lokomotiva Plzeň. Spartak Plzeň změnil 

název na Škoda Plzeň. 

V novém ročníku PMEZ Dukla Praha jako obhájce titulu vypadla překvapivě 

hned v prvním kole s jugoslávským Zagrebem. 

V prosinci 1964 reprezentační družstvo mužů zajelo do Dánska, Švédska a 

Norska a hrálo s těmito výsledky: Dánsko-ČSSR 18 : 18 a 17 : 12, Švédsko - ČSSR 14 : 
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17 a 15 : 15, Norsko - ČSSR 9 : 1 6 . Poslední mezistátní utkání v tomto roce sehráli 

muži v Rumunsku a prohráli 17:19. 

IHF pozměnila od příštího ročníku pravidla. Volný hod se rozehrává nyní bez 

písknutí rozhodčího, aby bylo docíleno zrychlení hry a branky musí být pevně 

zabudovány. IHF dále vydala ke konci roku 1964 statistiku podle které má 33 členských 

států, ve kterých je evidováno 88.954 družstev. Z toho 40.722 družstev mužů, 11.181 

družstev žen a 37.001 družstev mládeže. V těchto družstvech bylo 1,540.549 hráčů a 

hráček, z toho 745.317 mužů, 177.187 žen a 618.835 mládeže. Nejsilnější členské státy 

jsou v pořadí: NSR, SSSR, Dánsko, NDR, Švédsko, Jugoslávie atd. Československo je 

na 15. místě.34 

1965-1966 

Počátkem roku 1965 přibyla další družstva a to si vynutilo zvýšení počtu 

družstev v nej vyšších soutěžích. V I. a II. lize mužů byl počet zvýšen na 12.Vítězem se 

stala opět Dukla Praha, sestoupily Lokomotiva Plzeň a Spartak Sezimovo Ústí. Do ligy 

postoupily Bohemians Praha a Michlovce. Pro následující sezóny PŘ Zubří změnil 

název na Gumárny Zubří. 

Dukla Praha v dalším ročníku PMEZ vyřadila v prvním kole mistra NSR FA 

Göppingen po výhrách 11:7 a 21:10 a v druhém Islandský Reykjavik 18:13 a 23:16. 

Duklu čekalo semifinále a mistr NDR DHíK Lipsko. Po prohře v Lipsku o 5 branek 

prohrála Dukla překvapivě i doma 12:13 a byla vyřazena. Na finálový úspěch si museli 

dukelští ještě počkat. 

III. mistrovství světa v házené žen o 7 hráčkách se pak hrálo v listopadu 1965 a 

naše družstvo se vrátilo bez medailí, když obsadilo až 4. místo. Mistrovství vyhrálo 

Maďarsko před Jugoslávií a NSR. 

Koncem roku naše reprezentační družstvo mužů sehrálo dvě kvalifikační utkání 

o účast na mistrovství světa. V Bratislavě porazilo Rakousko 35:15 a v Praze Norsko 

15:9. 

V březnu muži vyhráli ve Vídni odvetné kvalifikační utkání a Rakouskem 22 : 19 a v 

Gottwaldové mezistátní utkání ČSSR - Švédsko 19 : 9. Bylo to dosud naše největší 

vítězství nad Švédskem před 4.000 diváky. V Elverumu pak bylo sehráno odvetné 

14 ZAJÍC, M., Házená v Československu a ve světě. Olomouc : TJ Slavoj, 1975. str. 13-15 
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kvalifikační utkání Norsko - ČSSR 20 : 22. Z naší kvalifikační skupiny na mistrovství 

světa jsme postoupili my a Norsko, Rakousko bylo vyřazeno. 

Házená se v těchto letech rozšiřovala i mimo evropský kontinent, došlo k utkání 

Čína - Japonsko, v Africe se konalo první Mistrovství Afriky v házené o 7 hráčích, 

kterého se účastnilo 30 národních. 

Mezinárodní olympijský výbor rozhodl, že se házená o 7 hráčích bude hrát na 

Olympijských hrách v Mnichově. Kongres IHF určil, že na Olympijských hrách bude 

startovat 8 nej lepších družstev z mistrovství světa ve Francii a 8 dalších k nim přibude z 

kvalifikace. Poslední změnou na mezinárodním poli bylo, že od roku 1972 bude 

mistrovství světa v halách každé dva roky.35 

1966-1967 

Vítězem nej vyšší soutěže v házené se stala opět Dukla Praha, na opačném pólu 

tabulky skončily Bohemians Praha a KPS Brno. Naopak do 1. ligy postoupily Sokol 

Telnice a Dukla Cheb. 

VI. mistrovství světa v házené mužů se konalo ve dnech 12.až 21.ledna 1967 se 

ve Švédsku. Na mistrovství byly zase zastoupeny 4 kontinenty světa a přihlásilo se 21 

družstev, takže se musela hrát kvalifikace. Svoji kvalifikační skupinu Československo 

vyhrálo a po dobrých výkonech v přípravných zápasech jelo do Švédska opět 

s nej vyššími ambicemi. 

Československo vyhrálo i svou základní skupinu, porazilo postupně Francii 

25:10, Tunisko 23:10 a Dánsko 24:14. Na tomto MS se hrálo poprvé novým systémem, 

kdy místo semifinálových skupin se hrály čtvrtfinále křížem mezi prvními dvěma celky 

z různých základních skupin. Nám bylo přiřčeno domácí družstvo ze Švédska, horký 

favorit na vítězství v turnaji. Přes mohutnou pomoc domácích diváků a německého 

rozhodčího jsme domácí po vítězství 18:11 poslali pouze do boje o 5. - 8. místo. Pro 

domácí to byl velký šok, jehož důkazem bylo i fyzické napadení švédského 

reprezentačního trenéra fanoušky. Ve finále jsme se potkali s minulými mistry světa 

Rumunskem, které jsme už 6 let neporazili. V tom nej důležitějším utkání se to však 

povedlo a po vítězství 19:17 jsme postoupili do finále. Tam jsme se střetli se soupeřem 

z Dánska, kterého jsme už dokázali porazit v základní skupině. Po takticky přesně 

vedeném utkání Československo vyhrálo 14:11 a stalo se poprvé mistrem světa. Kdo by 

14 ZAJÍC, M., Házená v Československu a ve světě. Olomouc : TJ Slavoj, 1975. str. 13-15 
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v této době řekl, že to bude do dnešních dnů nejen titul poslední, ale zároveň i poslední 

medaile na mistrovství světa pro Československo, resp. Českou republiku. 

Titul mistra světa získali: František Arnošt (Slavia Praha), Jaroslav Škarvan, 

Ladislav Beneš, Václav Duda, Rudolf Havlík, Rudolf Horváth, Voj těch Mareš, Jaroslav 

Rážek, (všichni Dukla Praha), František Brůna ,Bedřich Cinner, Arnošt Kliměík 

(všichni Baník Karviná), František Heřman (Škoda Plzeň), Jaroslav Konečný (Sokol 

Telnice), Anton Frollo, Martin Gregor,Vladimír Saruga (všichni Tatran Prešov). Trenér 

Bedřich König (Dukla Praha). 

Na závěr roku bylo jako nejlepší sportovní družstvo ČSSR za rok 1967 vyhlášen 

reprezentační tým házenkářů, Rudolf Havlík z Dukly Praha byl vyhlášen nej lepším 

házenkářem roku. 

Po zlatu naší reprezentace na mistrovství světa se čekal úspěch i od pražské 

Dukly v PMEZ, neboť v jeho týmu bylo 8 reprezentantů a čerstvých mistrů světa. 

V prvním kole lehce přešli přes lucemburský HB Dudelingen, avšak v druhém kole 

narazili na známý DHfK Lipsko. O postupu do semifinále rozhodla vysoká výhra 

v Praze o jedenáct branek, tento náskok už Pražané v Lipsku udrželi a po výsledku 9:13 

postoupili opět mezi 4 nejlepší. V semifinále si Dukla poradila s rumunskou Bukureští 

10:7 a vítězstvím o 5 branek doma postoupila do finále, které se poprvé nehrálo 

z finančních důvodů v Paříži, ale v NSR. Soupeřem byl domácí VfL Gummersbach a 

v jediném rozhodujícím utkání zvítězil 17:13. 

Politická situace napomohla tomu, že se v těchto letech velice rozmohl 

mezinárodní styk našich družstev házené. V roce 1967 československé oddíly hostily 

celkem 195 zahraničních týmů a naopak 193 oddílů jich vycestovalo za házenou do 

zahraničí. 

Pro situaci v házené mezi jedenáctkami a sedmičkami je příkladná skutečnost, že 

po mistrovství světa ve Švédsku překvapil házenkářskou veřejnost handbalový svaz 

NDR rozhodnutím, že přestává hrát házenou o 11 hráčích. Zpráva byla překvapující 

hlavně proto, že handbal o 11 hráčích byl dosud i v NDR silně protěžován.36 

5.2 Krizové období na přelomu 60. a 70. let. 

Mezinárodní úspěchy reprezentačních týmů mužů a žen zastínily plíživě se 

prohlubující krizi v československé házené. Mezi nedostatky těchto let patřila 

především nedostatečná výchovná práce, neřešená otázka slovenské házené, ze které 
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vyplývala pak často vzájemné nedůvěra pracovníků obou naších národů, dále malá péče 

o hráčskou základnu a stejně tak malá péče o špičkovou házenou, což se projevilo 

nejdříve na ženském reprezentačním družstvu. K tomu se přidaly rozpory mezi českým 

a slovenským svazem házené a stávky rozhodčích. Problémy ve nejvyšším vedení se 

projevily i na mezinárodním poli, když poprvé od založení IHF nebyl do jeho exekutivy 

zvolen československý zástupce. Důsledky krize se projevily i na výsledcích 

reprezentačních družstev, muži při obhajobě titulu mistrů světa skončili na 7. místě, 

ženy se na MS 1971 vůbec nekvalifikovaly. V roce 1971 se udělala definitivní tečka za 

tahanicemi okolo názvů dvou házenkářských her, od tohoto roku do dnes platí, že 

původní házená vzniklá na našem území se bude jmenovat národní házená. 

1967-1968 

Novým mistrem se stal poprvé Baník Karviná pouze o skóre, když v posledním 

kole překvapivě porazil v Prešově místní Tatran o 18 branek. Už tehdy bylo mnoho 

dohad o regulérnosti soutěže. Se soutěží se po ročním působení rozloučily Dukla Cheb a 

Sokol Telnice. Postup si vybojovaly Bohemians Praha a Strojárny Martin. 

Po podzimní části ligy se rozeběhl opět nový ročník PMEZ. V prvním kole se 

sešli finalisté posledních dvou ročníků, Dukla a Honvéd Budapešť. V Praze Dukla 

vyhrála jasně 25:12 a to po těsné prohře v Maďarsku stačilo Dukle na postup. V dalším 

kole si Pražané poradili lehce s norským mistrem a v semifinále se Dukla střetla 

s jugoslávským Partizan Bělovar. V Praze si domácí připravili do odvety náskok devíti 

gólů, ten stěží u soupeře po prohře o 8 branek uhájili a Dukla postoupila už počtvrté do 

finále Poháru mistrů. Finále se opět Dukle nepovedlo a Pražené prohráli s Rumunskou 

Bukureští 13:10. Nikdo by tehdy nepředpovídal, že Dukla promění svou finálovou účast 

v zisk poháru až za 18 let. 

Československá házená i přes úspěch na mistrovství světa prodělávala vnitřní 

krizi. Mezi hlavní problémy patřila nedostatečná péče o mládež, která byla v mnohých 

předních oddílech považována za přítěž, neřešená otázka slovenské házené, ze které 

vyplývala vzájemné nedůvěra pracovníků obou států, malá péče o hráčskou základnu a 

stejně tak i o špičkovou házenou. To se projevilo nejdříve u reprezentace žen, která 

neměla dostatečně kvalitní hráčskou základnu a problémy vyvstaly i u otázek 

reprezentačních trenérů, kteří raději odcházeli do zahraničí nebo do oddílových 

družstev. Vrcholem sporů v československé házené bylo ustavení Ústředního svazu 
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házené na federativním základě, což mělo za následek vytvoření dvou bloků (Český a 

Slovenský svaz házené) a s tím spojené boje o získání pozic a mocí.37 

11. srpna 1968 se konal v Karviné jedinečný podnik toho druhu v házené. Bylo 

to utkání mužů ČSSR - Svět 21 : 24 (6:13). Utkání se uskutečnilo z podnětu ČSSR. 

Hrálo se na oslavu dvacetiletého trvání mezinárodni házené o 7 hráčích v 

Československu a v rámci oslav 700 let trvání města Karviné. Utkání přihlíželo 7.000 

diváků, což bylo nejvíce na otevřeném venkovním hřišti u nás. 

Trenéry družstva Svět byl náš B. König a rumunský trenér Kunst. Družstvo 

Světa nastoupilo v sestavě: Arnošt (ČSSR), Tomašič (Jugoslávie), Gruia, Jacob (oba 

Rumunsko). Fenyö, Marosi, Kovacs (všichni Maďarsko), Solomko, Klimov (oba 

SSSR), Erikson (Švédsko), Brůna, Mareš, Duda, Havlík (všichni ČSSR), Lübking, 

Munck (oba NSR), Lund (Dánsko), Horvath (Jugoslávie). 

Trenérem československého družstva byl Spáčil z Baníku Karviná a družstvo 

nastoupilo v sestavě: Pavelka, Škarvan, Klimčík, Konečný, Bělík, Horváth, Greno, 

Raník, Čičmanec, Hadraba, Ciner, Beneš, Konrád a Janík.38 

1968-1969 

V tomto ročníku poznamenaném srpnovými událostmi vyhrál poprvé věčně 

druhý Tatran Prešov. Sestoupily Slavia Trnava a Lokomotiva Michalovce. Z kvalifikace 

o 1. ligu postoupily Cementárny Hranice a Tepna Náchod. 

V této sezoně IHF nový ročník PMEZ zrušila a nový mistr z Karviné se stejně, 

jako v roce 1960 Gottwaldov, této evropské soutěže nezúčastnil. 

V březnu 1969 se reprezentační družstvo zúčastnilo Turnaje pěti ve Francii , na 

kterém obsadilo 2. místo za Rumunskem. Porazilo NSR 17:14, Španělsko 25:16, Francii 

13:11 a prohrálo jen s Rumunskem 11:18. Hlavně vítězství nad NSR bylo velikým 

překvapením, protože NSR již 15 měsíců ve 20 utkáních neprohrála. Ve stejném měsíci 

už zvítězilo na turnaji v Lublani, když porazilo NSR 17:15, Jugoslávii 19:18 a s Dánsko 

16:16. 

V září se IHF rozhodla zrušit na protest proti intervenci vojsk Varšavské 

smlouvy v Československu mistrovství světa žen v SSSR a Pohár mistrů evropských 

zemí mužů i žen. 

37 ZAJÍC, M., Házená v Československu a ve světě. Olomouc : TJ Slavoj, 1975. str. 35 
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Rozpory mezi českým svazem házené(ČSH) a Slovenským svazem házené 

(SSH) se nadále prohlubovaly a nikdo se nestaral o jejich řešení. 

1969-1970 

Po dvouleté odmlce se opět mistrem stala Dukla Praha, sestoupily RH Bratislava 

a Cementárny Hranice, naopak postup si vybojovaly Sparta Praha a Lokomotiva 

Michlovce. 

Co se nepovedlo týmům z Gottwaldova a Karviné, se podařilo Tatranu Prešov a 

jako vítěz minulého ročníku se stal po Dukle Praha teprve druhým reprezentantem 

československé házené v evropské klubové soutěži. 

Další zápasy reprezentanti sehráli až na podzim 1969. Především to byly dva 

zápasy v Tbilisi : SSSR - ČSSR 20 : 18 a Gruzie - ČSSR 10:15. V Ostravě se hrály dva 

zápasy ČSSR - Rumunsko 15 : 20 a 15 : 15, v Olomouci ČSSR - Dánsko 25 : 25 a 

odveta v Praze 21 : 17. Poslední dva mezistátní zápasy byly sehrány v prosinci v 

Dánsku, kde ČSSR zvítězila 24 : 17 a Dánsko B - ČSSR skončilo 9 : 1 8 . 

Krize v domácí házené na organizační úrovni vyvrcholila prvním zasedáním 

Federálního svazu házené, které dopadlo neúspěšně. Volby do vedení se nekonaly a 

samozvané předsednictvo bylo ostatními přítomnými účastníky přijato s velkými 

rozpaky a rozladěním.Důsledky takto ustanoveného vrcholného orgánu československé 

házené se dostavily dříve než se čekalo.Vyvrcholily dosud nepoznanou stávkou 

prvoligových rozhodčích, bezvládím, nebo lépe řečeno osobování si moci několika 

jednotlivci.Tato situace ve vedení československé házené měla dopad i na naše 

postavení v IHF. Ta přeložila mezinárodní kongres, který se měl konat v Praze na 

kongresu nejen do rady IHF, ale ani do žádné její komise nebyl zvolen zástupce 

Československa a tak pozice, které si naše házená na mezinárodním poli vybudovala, 

byly rázem ztraceny. 

Domácí poměry v házené se stále zhoršovaly. Nebyl jednací řád ČSFH ani 

národních svazů, nebyl řád přestupní ani trestní a oba svazy si předpisy vykládaly po 

svém. Nemohly být provedeny reorganizace soutěží na základě federalizace, protože 

národní svazy se nemohly domluvit o postupujících a sestupujících do l.ligy. 

Předsednictvo ČSFH nebylo schopno prohlubující se rozpornou situaci vlastními silami 

řešit. 
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Hlavní akcí tohoto ročníku bylo VII. mistrovství světa ve Francii. Naše 

reprezentační družstvo mužů se důkladně připravovalo, protože tam obhajovalo mis-

trovský titul a také šlo o umístění, které umožňovalo účast na Olympijských hrách bez 

kvalifikace. 

V prvních dnech měsíce ledna zajelo v rámci přípravy reprezentační družstvo 

mužů do Francie, NSR a Švýcarska, kde sehrálo řadu utkání, ve kterých hladce 

zvítězilo. Budoucnost však ukázala, že to byly zápasy jen s velmi slabými soupeři. 

Mistrovství, na které se kvalifikovalo 16 států, se konalo ve dnech 26.2. až 

6.3.1970 v různých městech Francie. Základní skupinu jsme vyhráli bez ztráty bodu po 

vítězstvích nad Japonskem 19:9, USA 23:9 a Jugoslávií 16:15. Avšak všechny 

optimistické naděje vzdaly za své, když reprezentační tým prohrál ve čtvrtfinále 

s Dánskem 16:18. V bojích o umístění po prohře se Švédskem 11:12 a výhře nad 

Maďarskem 21:14 jsme skončili na 7. místě, nejhůře, jak kdy obhájce titulu do té doby 

dopadl. Malou útěchou mohlo být zajištění přímého postupu na Olympijské hry.40 

1970-1971 

1. ligu vyhrál podruhé Tatran Prešov. Tento ročník sestupovaly 3 týmy, Sparta 

Praha, Gumárny Zubří a Bohemians Praha. Z kvalifikace tří českých II. lig postoupily 

Rokycany a KPS Brno. Přímo si postup zajistila RH Bratislava jako vítěz slovenské 

národní ligy. 

V PMEZ jela Dukla do Dánska a místní HG Kodaň i bez reprezentačních opor 

vyřadila. V dalším kole narazila na portugalský tým Sporting Lisabon a na protest proti 

portugalské agresi vůči Guinejské republice vystoupila z poháru. Portugalci se dostali 

až do semifinále, aniž by hráli jediný zápas. 

Přes léto sestavil trenér Vícha nové reprezentační družstvo mužů a v říjnu s ním 

zajel do NSR. V turnaji, ve kterém porazili Jugoslávii 19 : 17, s Dánskem hráli 16 : 16 a 

s NSR prohráli 16 : 18, obsadili třetí místo jen horším skorém za Jugoslávií a NSR. 

Reprezentační družstvo mužů se účastnilo Turnaje čtyř v polském Opole, kde 

neuspělo. Bylo až poslední, když s Norskem prohrálo 16:20, se SSSR 21:22 a s Polskem 

hrálo 19:19. Z Polska hned zajelo do Rumunska, kde sehrálo dvě mezistátní utkání 

Rumunsko-ČSSR21:16a 12:12. 
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Posledním reprezentačním vystoupením našeho družstva mužů, které hrálo bez 

hráčů Dukly, která hrála PMEZ, byla účast na turnaji v NDR. Z 6 družstev obsadilo až 

4.místo, když prohrálo s Maďarskem 17:20, s NDR 12:17 a porazilo Rakousko 31:7 a 

NDR B 19:18. 

Reprezentačních neúspěchů to nebyl konec, když v březnu naše reprezentantky 

neuspěly v kvalifikaci na mistrovství světa proti NDR a poprvé nepostoupily na 

závěrečný turnaj. 

Interní rozkoly v házené došly tak daleko, že nejvyšší tělovýchovný orgán ÚV 

ČSTV byl nucen odvolat celé předsednictvo ČSFH a v říjnu 1970 jmenoval vedení 

Československého svazu házené (ČSSH), který byl vytvořen místo federace, jako 

nejvyšší házenkářský orgán v ČSSR. Tím bylo samovládí v házené alespoň 

neutralizováno a další kroky už vedly standardním způsobem k definitivní stabilizaci 

poměrů v házené. 

V jarních měsících roku 1971 byl schválen definitivní název pro českou 

házenou, a to jako národní házená.41 

5.3 Konsolidace československé házené v 70. letech 

Po překlenutí nesvárů mezi činovníky českého a slovenského svazu házené a 

znovunastolení pořádku v ligových soutěžích se československé družstvo mužů mohlo 

v klidu připravovat na OH 72 v Mnichově, na jehož programu byl poprvé zařazen turnaj 

házené. Reprezentační tým překvapivě získal stříbrné medaile, když prohrál ve finále 

s celkem Jugoslávie. Druhé místo bylo však posledním výraznějším úspěchem 

československé a později i české reprezentace na vrcholných akcí typu OH, MS a ME. 

Světová špička se rozšířila o nové země, které s házenou začínaly později. Naše sedmé, 

šesté a desáté místo na MS v 70. letech a sedmé místo na OH 76 toto tvrzení jen 

dokazovala. Vyrovnala se taktéž i špička ligy, doposud bezkonkurenční Dukla našla 

soupeře v týmech Prešova, Plzně a Bratislavy, který přerušili hegemonii Dukly v letech 

1970-1976. Od ročníku 1975-1976 se všechny prvoligové zápasy musely sehrát ve 

sportovních halách. Tímto rozhodnutím se ČSSH snažil pozastavit výkonnostní propad 

československé ligové i reprezentační házené, neboť technika hry na venkovních 

hřištích a v halách vykazuje několik podstatných rozdílů. Hra se rázem stala rychlejší, 

techničtější, fyzicky náročnější i tvrdší. Přesně dle měřítek posledního světového trendu. 
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Na tento nový předpis doplatilo několik prvoligových klubů, v jejichž místě působení 

nebyla doposud vystavěna hala a daleké cestování narušovalo kvalitní přípravu 

mužstva. Například v té době dvojnásobný mistr Baník Karviná opustil z tohoto důvodu 

na 3 roky nejvyšší soutěž. Taktéž si stěžovali diváci, jejichž počet byl limitován 

velikostí haly. V celkových číslech se návštěvnost z tohoto důvodu oproti venkovním 

zápasům snížila. 

1971-1972 

Podruhé ve své historii vyhrál nejvyšší soutěž Baník Karviná, sestupovaly opět 

jen 2 týmy, shodou okolností stejné, co v minulém ročníku do 1. ligy postoupily, Kovo 

Rokycany a KPS Brno. Jako vítěz slovenské ligy postoupil VSŽ Košice a z kvalifikace 

tří II. českých lig postoupily Bohemians Praha. 

V této sezóně Tatran Prešov dosáhl svůj největší mezinárodní úspěch, když 

v PMEZ skončil až v semifinále, kde jeho přemožitelem v boji o titul byl budoucí vítěz 

soutěže VfL Gummersbach. 

Družstvo mužů se účastnilo v listopadu ve Švédsku turnaje O světový pohár. 

Obsadilo až 4. místo za Jugoslávií, Rumunskem a SSSR. 

V roce 1972 se veškerá činnost mužské házené upřela na olympijské hry. Nový 

trenér reprezentačního družstva Vícha v přípravě záměrně ustoupil od jednotlivých 

mezistátních utkání a raději se s družstvem zúčastňoval turnajů, které odpovídaly stej-

nému zatížení, jaké bude mít družstvo v Mnichově. Reprezentace sehrála mnoho 

mezistátních utkání a turnajů snad se všemi předními celky Evropy. 

V době od 26. srpna do 11. září se konaly v Mnichově v NSR XX. Olympijské 

hry, na kterých se poprvé hrála házená mužů o 7 hráčích. 16 družstev bylo rozděleno do 

4 vylučovacích skupin, ČSSR vyhrálo nad Tuniskem 25:7, remizovalo s Islandem 19:19 

a prohrálo s NDR 12:14. Díky lepšímu skóre jsme na úkor Islandu postoupili do 

semifinálové skupiny. Semifinále se hrálo ve dvou skupinách v Mnichově. Výsledky z 

vylučovacích skupin se do semifinále započítávaly. Po výhře nad Švédskem 15:12 jsme 

pro postup do finále potřebovali porazit SSSR o 2 branky. Po výhře 15:12 ČSSR 

bojovala při házenkářské premiéře na OH o zlato. Soupeřem byla Jugoslávie, která nás 

porazila 21:16, ale přesto byl zisk stříbrných medailí velkým úspěchem československé 

házené, která se vrátila do světové špičky. 
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Naše reprezentace: Škarvan, Králík, Pospíšil, Satrapa, Jarý, Kavan, Krepindl, 

Beneš, Lafko, Bruna, Konečný, Mikeš, A. Lukošík, Škára, Habr. Trenéři Vícha a 

Šesták. 

Při Olympiádě zasedal také Mezinárodní olympijský výbor, který rozhodl, že na 

XXI. olympijských hrách se bude hrát vedle házené mužů také házená žen o 7 hráčkách. 

Také XIV. kongres IHF zasedal při Olympiádě schválil, že 8 nejlepších celků z 

Olympiády bude hrát bez kvalifikace na mistrovství světa v roce 1974. V pravidlech 

byly schváleny některé změny, jako že i hod z autu se bude házet jednou rukou, že hráč 

potřetí vyloučený nesmí již nastoupit atd. Za členy IHF byli přijati Etiopie, Libie, 

Guynea, Čínská lidová republika a Togo, takže počet členských států stoupl na 54.42 

1972-1973 

Po dvou letech od postupu do nejvyšší soutěže vyhrála l.ligu překvapivě RH 

Bratislava. V domácích soutěžích byly ustaveny národní ligy mužů a žen, ze kterých by 

přímý postup do I. ligy a sestup do II. ligy. Sestoupily oddíly PS Olomouc a L.N. 

Michlovce, postup vybojovaly Cementárny Hranice a Strojárny Martin. 

V Praze pak 22.11. byla uspořádána malá slavnost. Bylo sehráno přátelské 

utkání Mistři světa ČSSR - Olympionici ČSSR 26:24 (14:12). Při té příležitosti byli 

vyhlášeni nejlepší házenkáři roku. U žen to byla Kernerová z Tatranu Střešovice, u 

mužů Kavan z Dukly Praha. 

V zimních měsících byl v halách konečně organizován Československý pohár 

mužů i žen. Ačkoliv se ho neúčastnila všechna družstva, přece se dostal až do finále, ve 

kterém se utkali vítězové Českého a Slovenského poháru. Finále se hrálo 19.3.1972 v 

Bratislavě. V kategorii mužů se utkala družstva Strojárny Martin - Tepna Náchod 16:15. 

V roce 1973 bylo sehráno také mnoho mezistátních utkání, protože družstva 

mužů i žen se připravovala na mistrovství světa se střídavými úspěchy. Varováním byla 

prohra v Karviné s Norskem 11:12. 

V měsíci září se konala v ČSSR Spartakiáda spřátelených armád. V celé řadě sportů 

se hrála i házená a družstva se umístila na druhém místě za výběrem Rumunska. Hrálo 

se na několika místech. Naši republiku reprezentovala Dukla Praha, která porazila 

Bulharsko 25:16, Maďarsko 19:17, SSSR 24:22, s Rumunskem hrála 17:17, s Polskem 

prohrála 11:13 a s NDR vyhrála 13:12. 
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V roce 1973 bylo zvoleno nové vedení české, slovenské i československé házené. 

Ukázalo se, že československá házená má stále nevyřešených mnoho problémů a že 

také spolupráce národních svazů mezi sebou i směrem k ČSSH není stále taková, jaká 

by měla být, aby přinášela prospěch především československé házené. Důsledkem 

neurovnaných poměrů ve vedení házené v ČSSH nebyl zástupce ČSSR zvolen ani do 

rady IHF ani do jejich komisí. Také mezinárodní rozhodčí jsme měli jen čtyři. 

Tato léta ukázala, že mezinárodní házená se šíří i mimo Evropu, kde již měla 

dobrou tradici. Na II. všeafrických hrách v Lagosu v Nigérii se utkali sportovci všech 

38 afrických států. I za oceánem se začíná projevovat velký zájem o házenou. V USA, 

Kanadě, Argentině, Mexiku a Brazílii mají na ligových zápasech až 6000 diváků. 

Také Československo se podílelo na propagaci házené. Lokomotiva Vršovice v roce 

1973 propagovala házenou v Africe a jen v EAR, Jordánsku a Kuvajtu sehrála řadu 

utkání. V roce 1974 byla pak na Kubě, v Mexiku a v Kanadě. Sehrála 12 utkání, z nichž 

11 vyhrála a 1 na Kubě hrála nerozhodně. 

Podle statistiky ÚV ČSTV měl Československý svaz házené v r. 1972 573 oddílů a 

v nich 31.229 členů. Z toho 38% dospělých, 25% dorostu a 37% žactva. A dále z toho 

počtu bylo 33,7% ženských složek a z nich zase 23% žen, 37,2% dorostenek a 40% 

žaček. Dále měl svaz 1.212 trenérů a 1.226 rozhodčích.43 

1973-1974 

1. ligu vyhrála poprvé Škoda Plzeň, sestoupily oddíly Slavia Praha a Bohemians 

Praha. Postoupily PS Olomouc a Lokomotiva Trnava. 

V zimních měsících byl zase hrán Československý pohár. Ve finále poháru mužů se 

utkala 31.3. v Praze družstva Tatran Prešov - Baník Karviná 18:15. 

Reprezentační družstvo mužů koncem ledna 1974 se účastnilo Turnaje čtyř v NSR. 

Skončilo sice na třetím místě, ale se stejným počtem bodů s první Jugoslávií a druhou 

NSR, jen horším skórem. 

Ve dnech 28.2. až 10.3. se konalo VIII. mistrovství světa v NDR. Úvodní skupinu 

jsme vyhráli bez ztráty bodu, když jsem porazili Island 25:15, NSR 17:11 a Dánsko 

16:12. Po těchto přesvědčivých výsledcích by nikdo nečekal, že to byla naše poslední 

výhra v turnaji. Semifinálová skupina byla pro československou reprezentaci nemilým 

překvapením, oba zápasy proti Polsku a Rumunsku jsme prohráli v poměru 16:19 a 
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13:20. V zápase o 5. místo jsem podlehli SSSR 26:24 a konečné 6. místo bylo po 

stříbrném úspěchu na Olympijských hrách pro mnohé trpkým návratem do reality 

světové házené.44 

1974-1975 

Tento ročník byl jak v boji o titul, tak i v boji o záchranu napínavý do 

posledního kola. O titulu pro RH Bratislava rozhodly lepší vzájemné zápasy 

s konkurenty z Prešova a Dukly Praha. Sestup se nevyhnul Cementárnám Hranice a 

Lokomotivě Trnava, naopak postoupily Slavia Praha a Lokomotiva Michalovce. 

Ročník 1974-1975 byl z pohledu počtu ligových utkání zatím nejnáročnější 

v historii, týmy hrály místo tradičních 22 utkání za sezonu celých 33. Sezona byla totiž 

rozdělena na 3 části, podzimní část hraná venku, zimní část hraná v halách a jarní část 

hraná opět venku. Tento ročník byl takovým přechodem pro ročník příští, neboť ten se 

musel dle rozhodnutí ČSSH hrát kompletní v halách. 

Halová sezóna měla svá specifika. Protože ne každý účastník měl k dispozici 

svou sportovní halu, hrávala se tato část sezony systémem mini turnajů, kdy vždy jeden 

tým hostil ve své hale během celém víkendu tři své soupeře. Dále dva nejlepší týmy 

z ČSR a SSR z halové zimní části hrály o český a slovenský ligový pohár. 

Premiérová účast v evropských pohárech Škody Plzeň neměla dlouhého trvání, 

vypadla z rumunským mistrem z Bukurešti hned v prvním kole. 

Ostatní týmy z české špičky, které se neprobojovaly do pohárů, si poměřily své 

síly během zahraničních turnajů. Dukla s Plzní zajela do Frankfurtu n. O., kde skončily 

na 4., resp. 2. místě, Baník Karviná vyhrál turnaj v NSR. 

V ženské házené se hrál už 2. ročník Poháru Vítězného února v Chebu, dnes 

známý a stále velice oblíbený jako turnaj O štít města Chebu. Československá 

reprezentace se v tomto malém mistrovství světa střetla s téměř celou evropskou 

špičkou a skončila na 2. místě. Dobrou formu ženského reprezentačního družstva 

poznaly i soupeřky z Itálie v kvalifikačním dvojzápase kvalifikace o 1. MS žen 

v házené, když byly deklasovány 22:8 a 36:3. 

Reprezentace mužů se sehrávala na turnajích v Dánsku, kde porazila domácí 

15:13, NSR 17:12 a podlehla Jugoslávii 14:19. Dále zajela vítězně na Island a do 

Tunisu. 
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V roce 1974 ČSSH registroval 19073 házenkářů a házenkářek v 260 oddílech. 

Na konci roku se konala opět anketa o nej lepšího házenkáře roku. Ocenění získal 

Jindřich Krepindl ze Škody Plzeň. 

Velké změny provedla IHF v systému kvalifikací na MS a OH. Evropské státy 

byly dle výkonnosti rozděleny a nalosovány do tří skupin MS "A", MS "B" a MS "C". 

Šest nejlepších celků z posledních mistrovství (SRN, SSSR, Jugoslávie, Polsko, 

Rumunsko, Maďarsko) a domácí Dánsko kvalifikaci hrát nebude. Nejhorší celky budou 

hrát v příštím roce předkvalifikaci MS "C" a tři nejlepší postoupí do kvalifikačního 

turnaje MS "B" v roce 1977. Do něj byly rovnou zařazeny mimo jiných i týmy Švédska, 

NDR, Islandu a ČSSR. To znamenalo, že si v roce 1977 musela Československá 

reprezentace účast na MS 78 vybojovat umístěním do 6. místa.45 

1975-1976 

Tento ročník se hrál poprvé celý pouze v halách, titul obhájila RH Bratislava, do 

národních lig sestoupily Strojírny Martin a TJ Náchod. Postup si vybojovaly Tatra 

Kopřivnice a Lokomotiva Trnava. 

Celý tento ročník byl poznamenám kvalifikací na OH v Montrealu. Do PMEZ se 

kvůli přípravě na OH nepřihlásily vítězové lig z Rumunska, SSSR a NDR. 

Československý mistr RH Bratislava se sice soutěže zúčastnil, ale pouze bez hráčů 

reprezentačního týmu. Možná proto vypadla hned se svým prvním soupeřem 

z Jugoslávie Borac Banja Luca po prohrách 14:27 a 22:26. 

Ligová sezona mužů skončila už koncem února, aby reprezentační mužstvo mělo 

čas na kvalitní přípravu. Na Turnaji čtyř jsme porazili NSR 14:12, Dánsko 20:19 a 

reprezentace ČSSR A hrála s výběrem ČSSR B nerozhodně 23:23. Postup na OH si 

československé družstvo vybojovalo na úkor Švédska po prohře 12:14 a domácí výhře 

20:16 a Itálie, kterou jsme 2x porazili vysokým rozdílem. 

Na Olympijských hrách v Montrealu jsme obhajovali stříbrné medaile a po 

dobrých výkonech v přípravě se očekával opět dobrý výsledek. Avšak v základní 

skupině jsme pouze remizovali s Jugoslávií 19:19 a prohráli s Maďarskem 20:22 a 

Polskem 18:21. Závěrečné výhry s USA a Tuniskem už nemohli nic změnit na tom, že 

po čtyřech letech jsme medaili nepřivezli a skončili celkově na 7. místě. 
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Ženy na konci roku 1975 hrály na mistrovství světa nejen o medaile, ale i o účast 

na OH, kterou si zajistily nejlepší čtyři celky turnaje. Ženy bohužel skončily šesté a na 

Olympiádu se nekvalifikovaly. 

Po proběhnuté sezoně se hodnotil přínos povinné hry v hale. Hra se stala 

rychlejší bez záměrných zdržování, techničtější, fyzicky náročnější v systému neděle, 

středa, neděle. Padalo více branek, ale přibylo i tvrdosti, se kterou se nedokázali 

vyrovnat rozhodčí, kteří hru posuzovali dle starých zvyků, za což byli hráči 

s mezinárodními zkušenostmi zbytečně trestáni. Dále doplatily některé kluby, hlavně 

Karviná a Prešov, na neexistenci domácí haly a proto museli hrát všechna utkání 

v halách cizích.46 

Nejlepším hráčem pro tento ročník byl vyhlášen Packa z mistrovské RH 

Bratislava. 

1976-1977 

Dukla Praha se po sedmi letech stala mistrem ČSSR, nováček ligy z Kopřivnice 

se překvapivě stal vicemistrem. Naopak Baník Karviná, dvojnásobný mistr ligy se po 

patnácti letech musel na čas s 1. ligou rozloučit. Druhým sestupujícím byl Lokomotiva 

Michalovce. Na jejich místa postoupily Strojírny Martin a Secheza Lovosice. 

Mistr z minulé sezony RH Bratislava se v PMEZ probil až do osmifinále. Cestou 

přešel jasně přes rakouský Oberglas Bärnbach, v osmifinále porazil Grasshoppers 

Curych, avšak na dánský KUM Fredericia dvakrát nestačil 17:25 a 23:25 a byl vyřazen. 

V nově založeném Poháru vítězů poháru Tatran Prešov vypadl hned v prvním kole 

s jugoslávským Bělovarem po výsledcích 13:24 a 19:27. 

Celý ligový ročník provázela kolísavost v návštěvnosti, což bylo dáno 

kapacitami jednotlivých hal. Pro své diváky, na které už v hale nezbylo místo, vysílaly 

některé kluby zápas přes televizní okruh do přilehlých místností. Baník Karviná doplatil 

na to, že jeho hala byla stále jen na papíře, své domácí zápasy hrál v Třinci a nebyl na 

toto hřiště zvyklý. Celý ročník se vyznačoval velkou úspěšností domácích celků, a 

protože Baník vlastně doma nehrál, nemohl být sestup pro něj velkým překvapením. 

Po skončení ligy hrály zvlášť ligové týmy z Čech a Slovenska turnajovým 

způsobem národní pohár, ve kterém startovaly i týmy z národních lig. Ve finále 
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Československého poháru se utkaly dva nejlepší týmy z finále Čech a stejně tak i 2 ze 

Slovenska. Celkovým vítězem se stal nováček příštího ročníku Strojárny Martin. 

Reprezentace se důkladně připravovala na vrchol sezony, MS "B" v Rakousku. 

Hned v září 1976 vyhrála turnaj SNP i bez hráčů Dukly, kteří startovali na turnaji 

spřátelených armád. Právě v Dukle skončil své trenérské účinkování bývalý 

reprezentační trenér König a nahradil ho nynější reprezentační trenér Vícha. Tím 

spojení Dukla-reprezentace zůstalo stále těsné. V přípravě jsme hráli v NSR (18:18 a 

17:13), pak neuspěli na turnaji NDR (4.místo za Maďarskem, NDR a Polskem), kde 

jsme dokázali porazit jen SSSR a na úplný závěr 2x porazili Island a Francii. 

MS "B" v Rakousku jsme byli nalosováni do skupiny se Švýcarskem a 

Bulharskem. Oba soupeře jsme porazili 24:16, resp. 20:14. V semifinálové skupině jsme 

sice porazili Francie 16:12, ale prohráli se Švédskem 21:24 a hráli o 3. místo proti 

Islandu. Přestože jsme měli už postup na MS "A" zajištěn, reprezentační tým se chtěl 

kvůli nasazení do skupin umístit co nejlépe. Třetí příčku jsme vybojovali až po 

prodloužení 21:19 (8:8, 17:17). 

Ženy mezinárodně uspěly na Turnaji čtyř v Bratislavě, který vyhrály a dokázaly 

po šesti letech porazit tým Jugoslávie. 

Házená od počátku 70. let zažívala velký nárůst počtu družstev (75.987), který 

byl největší ze všech kolektivních sportů.47 

1977-1978 

Premiérového titulu se dočkal VSŽ Košice, Secheza Lovosice se udržela pouze 

tuto sezonu a sestoupila stejně jako poslední PS Olomouc. Do 1. ligy postoupily 

Lokomotiva Michlovce a Baník Karviná. 

V tomto ročníku PMEZ byla Dukla Praha nasazena rovnou do druhého kola, kde 

si lehce poradila s portugalským Belenenses Lisabon 30:19 a 33:20. Ve čtvrtfinále však 

doma jen remizovalo s Magdeburgem 22:22 a v NDR prohrálo 18:23. Opět se 

nepodařilo československému týmu postoupit mezi nejužší klubovou špičku, což mělo 

přímý vztah i na výsledky reprezentace. 

Na konci sezony se hrál tradičně ligový pohár, československé finále a možnost 

startu v PVP příštím roce vybojovala Tatra Kopřivnice. 

50 Československý sport, ročník 27. - 28. 1979 - 1980. číslo 1-309. 

55 



Reprezentace se připravovala na mistrovství světa v Dánsku pod novými trenéry 

Šestákem a Růžou. Devátý ročník Turnaje čtyř se jim však nepovedl, nejenže skočili 

poprvé na tomto turnaji poslední, ale vedle proher s Dánskem a NSR utrpěli i největsi 

porážku v dosavadní házenkářské historii v zápase proti Jugoslávii 17:30. Zeny na 

stejném turnaji skočili druhé. Hned v zápětí zajelo reprezentační družstvo na turnaj o 

Pohár SNP, kde ze šesti týmů skončili pátí, na posledním turnaji v Chotěbuzi třetí. 

V posledním přípravném zápase proti Maďarsku jsme prohráli 22:28. 

IX. MS se konalo v Dánsku na konci ledna 1978. Do skupiny jsme byli 

nalosováni vedle NSR, Jugoslávie a Kanady. Oběma evropským soupeřům jsme 

podlehli 13:16, resp. 16:17. Právě prohra s Jugoslávií o gól nás odsoudil hrát ve skupině 

pouze o 9. - 12. místo. Závěrečná výhra nad slabou Kanadou 29:10 už nic neřešila. Ve 

skupině o udržení československý tým ztratil motivaci, remizoval s Maďarskem 18:18, 

prohrál se Španělskem 21:24 a dokonce s Japonskem mohl i prohrát, když 3 sekundy 

před koncem za stavu 25:25 chytil brankář Packa Japoncům 7m hod. Celkové 11. místo 

na MS bylo velkým zklamáním nejen proto, že to bylo dosavadní nejhorší umístění 

CSSR na vrcholné akci, ale hlavně to znamenalo, že se o účast na OH v Moskvě 

budeme muset poprat na MS "B" v příštím roce, neboť přímo se kvalifikovalo jen 

nejlepších 6 týmů z právě proběhnutého MS plus domácí SSSR. 

Po mistrovství mělo reprezentační družstvo tristní statistiku. Za poslední tři 

měsíce dokázalo z 18 utkání jen 3x zvítězit.48 

1978-1979 

Tento ročník se hrál poprvé systémem nadstavbové části po vzoru ostatních 

kolektivních her. Po základní části se tabulka rozdělila na 2 poloviny, kde prvních šest 

týmů hrálo ve dvou turnajích o titul mistra ČSSR. Týmy na 7 . - 1 2 . místě po základní 

části hrály stejným způsobem o udržení v nejvyšší soutěži. Každé družstvo odehrálo 

v nástavbě 10 zápasů, body se započítávaly do tabulky po základní části. Celkovým 

mistrem se stala po roční odmlce Dukla Praha, 1. ligu opustily po boji o udržení 

nováčkové Lokomotiva Michalovce a Baník Karviná. 

V 1 .kole PMEZ si poslední mistr z Košic změřil síly s mistrem Švýcarska TV 

Zofingen. Košice po vítězství pod Alpami o 2 branky vyhrály i doma 25:18 a postoupily 

do dalšího kola. Tam se střetly s nizozemským Sporting Neerpelt a opět oba pohárové 
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zápasy vyhrály 23:13 a 19:18. Ve čtvrtfinále soutěže však byly nalosováni k těžkému 

soupeři TV Grosswaldstadt z NSR. Oba zápasy tentokrát Košice prohrály a po 

výsledcích 12:17 a 15:17 byly vyřazeni. 

V PVP naši republiku reprezentovala Tatra Kopřivnice. V prvním kole hrála 

s lehkým soupeřem z Itálie Cividin Terst, v obou zápasech jasně zvítězily. V druhém 

kole narazili Kopřivničtí na německý VfL Gummersbach a po prohrách 11:19 a 12:15 

se s pohárovou Evropou rozloučili. 

Po neúspěchu na loňském MS přišel na místo reprezentačního trenéra 

dlouholetý reprezentant Rudolf Havlík a připravoval mužstvo na vrchol sezony, MS "B" 

ve Španělsku, které se hrálo jako kvalifikace nejen na MS "A", ale i jako kvalifikace 

OH, kam postupují nejlepší 2 týmy. Na tehdejším nejvýznamnějším turnaji v 

Československu O Pohár SNP naše reprezentace porazila postupně Francii, Bulharsko, 

Maďarsko, SSSR a výběr ČSSR "B" a skončila na 1. místě bez ztráty bodu. Na Turnaji 

čtyř v Hamburku jsme obsadili třetí místo za NSR a Jugoslávií, když jsme porazili jen 

Dánsko. 

MS "B" se konalo na konci února ve Španělsku. Z 12 účastníků prvních 6 si 

zajistí účast na MS "A" a dva nejlepší na OH. V základní skupině jsme porazili Izrael 

23:15 a s Islandem remizovali 18:18. V semifinálové skupině jsem porazili Holandsko 

23:14, ale v rozhodujícím utkání o první místo ve skupině a postup do finále jsme 

podlehli Španělsku 23:20. Nakonec na nás zbyl souboj o celkové 5. místo, v němž jsme 

sice porazili Švédsko 32:26 a tudíž postoupili na MS "A", ale brány na OH v Moskvě 

nám zůstaly uzavřeny. Výsledek byl brán za neúspěch, ale nově se tvořící mladé 

reprezentační družstvo asi na víc nemělo. Velice dobře se v týmu uved devatenáctiletý 

Jiří Kotrč, který hrál teprve půl roku v nejvyšší soutěži. 

V prosinci 1978 se hrálo MS v házené žen v ČSSR, konkrétně v Chebu, 

Gottwaldově, Trnavě a Bratislavě. Ženy ČSSR porazilo Alžírsko 31:5, Nizozemsko 

20:13, SSSR 11:10, Polsko 22:7, remizovalo s Jugoslávií 13:13, prohrálo s Maďarskem 

13:14 a v boji o bronzové medaile podlehly NDR 12:16. Tím se ženy na rozdíl o 

reprezentace mužů na OH v Moskvě kvalifikovaly a mohly se těšit na svůj první 

olympijský start. 

Ligové týmy se potýkaly s generalizační výměnou, mladým hráčům se nedávalo 

mnoho šancí a to se záměrně projevilo i na kvalitě reprezentace. Dále v těchto letech 

klesal počet klubů, převážně na Slovensku a z házenkářské mapy zmizelo mnoho obcí a 

vesnic s dlouhodobou házenkářskou historií. Sport se stěhoval do měst. 
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Po ligovém kolotoči se rozhodlo i o držiteli československého poháru, který překvapivě 

získala Slavia IPS Praha.49 

1979-1980 

Po základní části i turnajové nadstavbě zůstala na prvním místě Dukla Praha a 

stala se opět mistrem ČSSR. V turnajích o udržení se nejméně vedlo týmům z Lovosic a 

Gottwaldova, které tím spadly do národní ligy. Jejich místa zaujaly Lokomotiva 

Michlovce a nováček v nejvyšší soutěži Baník Ostrava. Domácí pohár získaly VSŽ 

Košice, které ve finále porazili pražskou Slavii. 

V PMEZ byl náš loňský mistr Dukla Praha nasazen rovnou do druhého kola 

proti holandskému Sittardia Sittard. V Praze svého soupeře porazil o 12 branek a svůj 

náskok ještě pojistil v odvetě, když svého soupeře porazil i podruhé, a to 24:18. 

V dalším, už čtvrtfinálovém, kole se Pražané utkali s Maďarským mistrem Tatabánya, 

doma Dukla vyhrála o 2 branky 23:21, venku prohráli o gól 18:19 a těsně postoupili do 

semifinále soutěže. V bitvě o finále se utkali s TV Grosswaldstadt, tehdejším nej lepším 

sportovním kolektivem Německa. Dukla ho sice dokázala na vlastním hřišti porazit 

18:17, ale v Německu prohrála 14:17 a byla vyřazena. 

V PVP reprezentoval Československou ligu další tým z Prahy, Slavia. Ten byl 

stejně jako Dukla nasazen až do druhého kola, ve kterém se utkala s FC Porto. Oba 

zápasy jasně vyhrála 35:24, 28:23 a postoupila dál. Ve čtvrtfinále narazila na 

nejúspěšnější tým házenkářské historie VfL Gummersbach. Prohrála oba zápasy 15:19, 

15:22 a tím pro slavii premiérová účast v evropské soutěži skončila. 

Pro reprezentační družstvo byl tento ročník bez velké mezinárodní akce, neboť 

se na vrchol sezony, OH v Moskvě, nekvalifikovalo. První mezistátní zápas sehrálo v 

Reykjavíku s domácím Islandem 18:18, na tradičním Turnaji čtyř zemí v dánském 

Herningu skončilo poslední, když prohrálo s NSR i Dánskem, vyhrálo jen nad 

Jugoslávií. Za jedenáct ročníků tohoto turnaje, který československé družstvo 4x 

vyhrálo, se stalo teprve podruhé, že by se umístilo na posledním místě. Tehdejší 

reprezentační neúspěchy se projevily i tím, že naše družstvo nebylo poprvé pozváno na 

3. ročník turnaje Světový pohár, kterého se zúčastňovaly tehdejší nejlepší reprezentační 

týmy. Na dalším turnaji v NDR jsme prohráli jen s výběry domácího týmu, ale dokázali 

porazit Polsko 26:23, Rumunsko 20:12, remizovat s Maďarskem 20:20 a umístili se na 
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3. místě. Letos se německým organizátorům povedlo zahájit první ročník Superpoháru, 

turnaje šesti reprezentačních celků zemí, které v historii dokázali vyhrát MS nebo OH. 

Mezi nimi jsme samozřejmě už nechyběli, ale po výsledcích 17:19 s Jugoslávií, 10:16 

s SSSR a 15:14 se Švédskem jsme obsadili 5. místo. 

Olympijských her v Moskvě se zúčastnilo reprezentační družstvo žen, avšak 

dokázalo ve skupině jen remizovat s Maďarskem a vyhrát nad Kongem, což znamenalo 

konečné 5. místo. 

Po OH se sešla IHF, aby změnila některá pravidla. Všechny zápasy se od letoška 

musí hrát na hřišti jednotných rozměrů 40x20 bez výjimek, brankář se může pohybovat 

po celém hřišti (do této doby mohl jen po vlastní půlce) a nástřel brankáře do hlavy ze 

sedmimetrového hodu se trestá vyloučením střelce.50 

5.4 Dominance pražské Dukly v 80. letech 

V 80. letech se sešla v řadách Dukly silná generace hráčů jako Barda, Kotrč, 

Salivar či Baumruk. Dukla navázala na své dominantní postavení z 50. a 60. let. V 80. 

letech pouze ve dvou případech nezískala titul mistra republiky, kdy je na pomyslném 

trůnu vystřídali Košice. Taktéž svými výkony patřila Dukla mezi nejlepší evropské 

celky, v roce 1984 získala svůj třetí a poslední Pohár mistrů evropských zemí. Počet 

evropských soutěží byl rozšířen o Pohár IHF a tím se rozšířila šance pro větší počet 

ligových klubů konfrontovat svou výkonnost s dalšími špičkovými kluby Evropy. Na 

MS 1982 a 1986 reprezentace přes nesporné úspěchy pražské Dukly v evropských 

soutěžích podobných úspěchů nedosáhla, 10. a 13. místo bylo ústupem ze světové 

špičky. Za špatnými výsledky mnozí odborníci viděli změnu v myšlení nominovaných 

hráčů. Jejich prvotní zájem se obrátil k výkonům v klubu, za které byli finančně 

ohodnocováni a stejných výsad se domáhali i za výkony v reprezentaci. 

Po neúčasti na OH 80 v Moskvě se reprezentace pilně připravovala na OH v Los 

Angeles. Vyhlídky na návrat do světové špičky byly reálné, bohužel tehdejší politická 

vůle možná připravila československou házenou o další velký úspěch. Ženská 

reprezentace dosáhla po 22 letech dalšího medailového úspěchu, když na MS 1986 

v Nizozemsku získala stříbrné medaile. Olympijských her v Soulu se zúčastnila obě 

naše reprezentační družstva, 6. místo mužů a 5. místo žen bylo důkazem kvality našich 

ligových týmů, čehož využilo zahraničí hned po pádu komunismu a otevření hranic. 
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5.4 Dominance pražské Dukly v 80. letech 

V 80. letech se sešla v řadách Dukly silná generace hráčů jako Barda, Kotrč, 

Salivar či Baumruk. Dukla navázala na své dominantní postavení z 50. a 60. let. V 80. 

letech pouze ve dvou případech nezískala titul mistra republiky, kdy je na pomyslném 

trůnu vystřídali Košice. Taktéž svými výkony patřila Dukla mezi nejlepší evropské 

celky, v roce 1984 získala svůj třetí a poslední Pohár mistrů evropských zemí. Počet 

evropských soutěží byl rozšířen o Pohár IHF a tím se rozšířila šance pro větší počet 

ligových klubů konfrontovat svou výkonnost s dalšími špičkovými kluby Evropy. Na 

MS 1982 a 1986 reprezentace přes nesporné úspěchy pražské Dukly v evropských 

soutěžích podobných úspěchů nedosáhla, 10. a 13. místo bylo ústupem ze světové 

špičky. Za špatnými výsledky mnozí odborníci viděli změnu v myšlení nominovaných 

hráčů. Jejich prvotní zájem se obrátil k výkonům v klubu, za které byli finančně 

ohodnocováni a stejných výsad se domáhali i za výkony v reprezentaci. 

Po neúčasti na OH 80 v Moskvě se reprezentace pilně připravovala na OH v Los 

Angeles. Vyhlídky na návrat do světové špičky byly reálné, bohužel tehdejší politická 

vůle možná připravila československou házenou o další velký úspěch. Ženská 

reprezentace dosáhla po 22 letech dalšího medailového úspěchu, když na MS 1986 

v Nizozemsku získala stříbrné medaile. Olympijských her v Soulu se zúčastnila obě 

naše reprezentační družstva, 6. místo mužů a 5. místo žen bylo důkazem kvality našich 

ligových týmů, čehož využilo zahraničí hned po pádu komunismu a otevření hranic. 

1980-1981 

29. ročník nejvyšší soutěže mužů se hrál už potřetí systémem dvou 

nadstavbových turnajů, které se poprvé konaly na hřištích dvou nejlepších týmů z každé 

skupiny po základní části (Košice, Praha, Kopřivnice, Martin). Hrací systém byl trenéry 

napříč ligovou tabulkou kritizován jednak pro mnoho zápasů, ve kterých o nic nešlo, 

jednak pro šance na různé machinace v závěrečných zápasech. Svůj druhý titul mistra 

vybojovaly VSŽ Košice, zachránit své působení v 1. lize se nepodařilo týmům z 

Topol'can a Michalovců. Postup naopak vybojovaly Baník Karviná a ZŤS Dubnica. 

Pohár vyhrála Dukla Praha, takže v pohárové Evropě příští rok opět nechyběla. 

V PVP loňský vítěz československého poháru z Košic byl nalosován hned do 1. 

kola, kde se potkala s tehdejším týmem SSSR z Gruzie Burevestnikem Tbilisi. Oba své 
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zápasy ale prohrála a po výsledcích 21:23 a 22:25 hned s prvním soupeřem ze soutěže 

vypadala. 

V PMEZ nastoupila Dukla Praha opět až v 2. kole proti belgickému mistru 

Sporting Neerpelt. Dvakrát vyhrála 29:16, 20:14 a postoupila do čtvrtfinále poháru. 

V něm však narazila na budoucího vítěze, německý SC Magdeburg. Oba zápasy byly 

nad síly Pražanů, doma 17:19, venku 20:23 a jejich cesta pohárovou Evropou skončila. 

Reprezentanty ČSSR v této sezoně čekal vrchol v podobě MS "B" ve Francii. 

Příprava začala začátkem roku tradičně Turnajem čtyř zemí, tentokrát v Gottwaldově. 

Porazili jsme Dánsko 21:19, remizovali s NSR 14:14, prohráli s Jugoslávií 15:18 a o 

skóre skončili na 3. místě. V únoru reprezentace absolvovala dvojzápas s Polskem 

19:27 a 20:16. Na 2. ročníku Superpoháru jsme remizovali s Jugoslávií 17:17, 

Rumunskem 23:16, s mistry světa z NSR jsme prohráli 12:15 a v zápase o bronz proti 

Jugoslávii jsme prohráli 19:21. Poslední příprava před MS "B" se konala v dějišti 

šampionátu s domácím celkem, který jsme porazili 22:13. Na samotném mistrovství 

jsme postupně porazili Norsko 21:15, Dánsko 17:15, Izrael 26:15, Švýcarsko 14:12 a 

Bulharsko 22:17. Ve finále jsme prohráli s Polskem 16:23 a obsadili 2. místo. 

Československé mužstvo splnilo cíl a kvalifikovalo se na MS "A" v příštím roce 

konaném v Maďarsku. 

Na dobové pořádky poukazuje i nařízení ČSSH, které zakazuje všem 

nominovaným do reprezentačního celku odmítnout tuto pozvánku. V opačném případe 

nebude moci tento hráč nastoupit v nejvyšší soutěži. 

Vedení IHF rozhodlo o zavedení třetího evropského poháru pro vicemistry 

jednotlivých členských zemí. Soutěž se bude hrát od příštího ročníku jako pohár IHF, 

Československo bude reprezentovat Dukla Praha.51 

1981-1982 

Po kritických ohlasech ligových trenérů na hrací systém nadstavbové části se 

vedení ČSSH rozhodlo pro změny. Po základní části se tabulka rozdělí na tři skupiny po 

čtyřech týmech. První čtyři budou hrát spolu o titul mistra republiky, týmy na 5. až 8. 

místě o umístění a poslední čtyřka se utká o udržení. Všechny skupiny čekalo po 

čtyřech turnajích konaných na hřišti každého účastníka inkriminované čtyřky. 
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Tento soutěžní ročník si loňští dva nejlepší celky prohodily umístění, Dukla 

Praha se stala mistrem ČSSR, VSŽ Košice se z druhého místa kvalifikovaly do poháru 

IHF. V tabulce o udržení se k jasně poslední Dubnici připojila i ČH Bratislava. Do ligy 

naopak postoupily Lovosice a Topol'čany. 

Ve finále Československého poháru se utkala Dukla s Prešovem. Poněvadž však 

Dukla záhy vyhrála nadstavbovou část ligy, právo zúčastnit se PVP připadlo 

poraženému finalistovi Tatranu Prešov. 

V PMEZ nás reprezentoval mistr z Košic, v 2. kole vyřadil lucemburský 

Düddingen po výsledcích 31:15 a 25:15, ale ve čtvrtfinále nestačil na dánský IF 

Helsingor, když po vítězství 32:26 v odvetě podlehl 14:20. 

V premiérovém ročníku Poháru IHF nastoupila Slavia Praha proti rakouskému 

UHK Krems, oba zápasy vyhrála 28:21, 30:26, ve čtvrtfinále porazila SVV Brixen 

z Itálie 22:22, 25:22, svou cestu novou evropskou soutěží zakončili až v semifinále, 

když prohráli se Železničář Sarajevo 19:28 a 18:24. 

Před pohárem PVP si Dukla Praha přivezla cenné vítězství z turnaje 5. ročníku 

Spartakiády spřátelených armád, když dokázala porazit i výběr SSSR a dále absolvovala 

sérii šestnácti vítězství na turnajích v NSR a Švýcarsku. Na start v PVP byla Dukla 

důkladně připravena, v 2. kole si poradila s jugoslávským Medveščak Záhřeb 23:16 a 

22:20, ve čtvrtfinále s FC Barcelona 27:26 a 22:17 a v semifinále porazila Thorottur FC 

Reykjavik 21:17 a 23:19. Až ve finále podlehli Emporu Rostock s NDR, když doma 

Pražané vyhráli o tři branky 17:14, ale v Německu prohráli o čtyři 18:24 a na vysněný 

pohár nedosáhli. 

Reprezentační tým čekalo letos mistrovství světa v NSR. Přípravu začal na 

tradičním Turnaji čtyř zemí v Jugoslávii. Remizoval s NSR 20:20, domácím podlehl 

15:23 a porazil Dánsko 24:20. Celkově jsme se umístili na 2. místě za Jugoslávií. 

Dalším turnajem byl 7. ročník Poháru SNP, který se hrál po třech letech v silném 

obsazení. Porazili jsme Island 22:21, s Maďarskem jsme naopak prohráli 26:27, ale 

zbylé zápasy s Rumunskem 22:21, SSSR 19:17 a československými juniory 29:23 jsme 

vyhráli a obsadili opět 2. místo. 

Na turnajích v NDR jsme remizovali s Dánskem 21:21, porazili domácí 21:15, 

ale prohráli s domácím výběrem "B" 14:22. Záhy na to jsme v NSR porazili Švédsko a 

místní ligový tým. Závěrečná příprava ale nedopadla pro československé házenkáře 

vůbec dobře. Ve čtyřech zápasech proti Maďarsku (19:23, 17:23, 19:23, 16:30) a dvou 

Proti Rumunsku (28:36, 16:22) jsme prohráli ve všech šesti utkáních, což 
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nenaznačovalo dobrou formu před vrcholnou akcí. Přesto naše reprezentace dle 

odborníků figurovala na 7. místě žebříčku národních týmů. 

Před 10. MS "A" v NSR jsme si kladli za cíl umístění do 6. místa a tím se 

kvalifikovat na OH 84 v Los Angeles. V základní skupině šampionátu jsme prohráli 

jasně se SSSR 17:31, těsně s NSR 18:19 a po výhře nad slabým Kuvajtem 33:12 jsme 

obsadili 3. místo. Tím jsme postoupili do semifinálové skupiny, kde jsme dokázali 

porazit NDR 24:21, remizovat se Švýcarskem 17:17, ale prohra s Polskem 23:24 nás 

poslala do boje o 9. místo proti Maďarsku. Ani tam jsme neuspěli a po prohře 18:24 

jsme obsadili celkové 10. místo, což bylo zlepšení o jedno místo oproti poslednímu MS 

před čtyřmi roky. MS v Německu mělo výbornou diváckou atmosféru, průměrná 

návštěva na utkáních byla kolem 10 tisíc diváků. Na mistrovství bylo vidět mnoho 

vyrovnaných utkání, světová špička se začínala rychle vyrovnávat, vždyť olympijští 

vítězové z NDR skočili 6. a poslední mistři světa NSR skončili dokonce 7. 

Po mistrovství bylo vedení československé výpravy 10. místem zklamáno. 

Bohužel se projevilo velké množství zranění u klíčových opor týmu, časté střídání 

reprezentačních trenérů se také neprojevilo pozitivně, ligový hráči před závěrečnou 

přípravou upřednostňovali své klubové oddíly a začali vyžadovat finanční či jiné 

ohodnocení za reprezentační starty. To byl konec čistého amatérismu v československé 

házené. S tímto nastupujícím fenoménem si tehdejší vedoucí struktury nechtěli nebo 

nedokázali poradit. 

Ženy čekalo MS "B" v Dánsku, který přesvědčivě po dobrých výkonech vyhrály 

a s dalšími čtyřmi celky postoupily na MS "A" v příštím roce.52 

1982-1983 

Titul mistra republiky získali suverénně muži z Dukly Praha, když 

v nadstavbových turnajích neztratili ani bod. Příští ročník nejvyšší soutěže bude hrát 

pouze 10 týmů, proto ze skupiny o udržení automaticky sestupovaly poslední dva týmy, 

Baník Ostrava a Lovosice, desátý tým z Topopol'can hrál baráž s vítězi národních lig. 

V této kvalifikaci o 1. ligu uspěla Kopřivnice. 

Ve finále československého poháru se střetly týmy Košic (vítěz slovenského 

poháru) a Dukla Praha, která jako nejvýše postavený tým z ČSR automaticky získala 

český pohár, neboť tuto soutěž letos české a moravské týmy nehrály. Dukla vyhrála oba 

52 Československý sport, ročník 29. - 30. 1981 - 1982. číslo 1-309. 
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zápasy, ale jako jasný vítěz ligy přepustila právo startovat v PVP právě poraženemu 

soupeři. V poháru IHF bude příští rok startovat 3. nejlepší celek Lokomotiva Trnava. 

Jako pokus o zatraktivnění zápasů nadstavbových skupin bylo zavedení pravidla, 

že 4. a 5. celek v konečném pořadí bude nominován do nově založeného Dunajského 

poháru, jehož 1. ročník se bude konat před začátkem následující sezony za účasti 

ligových celků mj. z Maďarska, Rakouska a Polska. 

V posledním kole základní části se bojovalo i mimo palubovky. Na poslední 

chvíli se měnily začátky utkání, falšovaly se nahlašování výsledků ČTK, prodlužovalo 

se vypínáním světel apod. Při pravidelně různém metru rozhodčích můžu konstatovat, 

že korupce tehdy kvetla možná silněji než v dnešní době "kapříkovských" odposlechu. 

V předkole PMEZ vyřadila Dukla Praha bez komplikací rakouský HC Raika 

29:22 a 28:10. V osmifinále Dukla přešla přes islandského mistra Vikingem Reykjavik 

23:15 a 18:19. Ve čtvrtfinále se však Dukla střetla s VfL Gummersbach. V Praze 

vyhrála 19:18, ale v Německu před 14000 diváky prohrála 16:17 a kvůli menšímu počtu 

vstřelených branek na hřišti soupeře byla Dukla vyřazena. O prohře rozhodlo sedm 

neproměněných 7m hodů. z celkových třinácti nařízených. 

V PVP Tatran Prešov nepřešel přes svého prvního soupeře z Minsku, když 

v SSSR výrazně prohrál 12:27, odveta se hrála z povinnosti, vítězství 26:18 už nemohla 

nic zvrátit. 

V poháru IHF byly Košice stejně neúspěšné jako Prešov, když taktéž vypadly po 

výsledcích 29:24, 18:25 hned se svým prvním protivníkem, kterým byl dánský IF 

Helsingör. 

Reprezentační tým převzali noví trenéři Vícha (Dukla) a Kmec (juniorská 

reprezentace). Na tradičním Turnaji čtyř dostali příležitost mladí hráči a možná proto 

jsme po prohrách s NSR 15:23, Jugoslávií 18:25 a Dánskem 21:26 obsadili poslední 

místo. Na turnaji ve Švýcarsku tvořili jádro týmu už hráči z Dukly a po výhrách se 

Švédskem 23:20, Švýcarskem 11:9 jsme podlehli jen SSSR 14:22. Tým SSSR začínal 

tvořit tým pro OH v Los Angeles a díky své základně čítající 1 milión hráčů směle 

pomýšlel na zlato. V únoru zajela reprezentace na turnaj do Bulharska, kde porazila 

Kubu 31:24, Maďarsko 32:25, Bulharsko "B" 26:21, Rumunsko 28:24 a přes prohru 

s domácím A-týmem Bulharska 20:21 jsme obsadili 1. místo. 

MS "B" v Nizozemsku se hrálo na přelomu února a března. Ve hře byly 2 místa 

na OH 84 a samozřejmě se hrálo o postup na MS "A" v příštím roce. V základní skupině 

jsme porazili Holandsko 24:8, Francii 25:11 a prohráli s NSR 16:17 gólem 10s před 
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koncem. Ve finálové skupině jsem porazili Maďarsko 23:20, Švýcarsko 25:14, Švédsko 

26:24 a remíza Španělskem 20:20 znamenala celkové 2. místo o skóre za Maďarskem a 

o skóre před NSR a tím postup na OH 1984 do Los Angeles. Kdyby později nezasáhla 

politická vůle, házenkářská reprezentace by hrála v olympijské skupině se SSSR, 

Polskem a s jedním týmem z Ameriky a Afriky. Je zbytečné uvažovat, zda a jak by 

československé družstvo uspělo, ale když vezmeme v potaz tehdejší formu a výsledky, 

určitě by boj o medaile nebyl nereálný. Kvůli politickým nesvárům tehdejší doby zůstal 

start na OH pro jednu házenkářskou generaci pouhým snem. 

Celý ročník se reprezentační mužstvo potýkalo s problémy spojek, výkonnost 

křídel stagnovala a z evropského měřítka byli konkurenceschopní jen hráči Dukly, 

kterých hrálo v reprezentaci celkem devět, zbylých sedm bylo z ostatních ligových 

týmů. 
53 

Na osmém MS v Maďarsku obsadila ženská reprezentace 5. místo. 

1983-1984 

Po osmnácti letech se 1. liga opět zúžila na 10 účastníků, což znamenalo pn 

stejném dvoukolovém systému menší počet ligových zápasů. Ženská nejvyšší soutez 

naopak svůj počet zápasů od tohoto ročníků zdvojnásobila díky nově zavedenému 

systému víkendových dvojzápasů. Titul mistra ČSSR získala opět Dukla Praha. Hrací 

systém nadstavbových turnajů zůstal stejný jen s tím rozdílem, že skupina o umístění a 

skupina o udržení čítaly tři týmy. Poslední tým tabulky po nadstavbové části, ZTS 

Martin, se úspěšně utkal s vítězi národních lig v kvalifikaci o účast v nejvyšší soutěži a 

Potvrdil svou ligovou příslušnost. Tento rok se po zrušení českého poháru nehrál ani 

Pohár slovenský a do PVP byl rovnou přihlášen 2. tým tabulky po nadstavbové části. 

PMEZ ročníku 1983/1984 je pro naši házenou památný, neboť Dukla Praha tuto 
neJprestižnější klubovou soutěž po 21 letech vyhrálo. Ale nejdříve musela projít 

osmifinálovým kolem, kde se utkala s holandským Vlug en Lenig Gellen vítězně 23:20 
a 33:18. Ve ětvrfinále Dukla hrála proti TV Zofingen ze Švýcarska. Opět oba zápasy 

vyhrála poměrem 25:23 a 18:15. V semifinále jí byl nalosován německý Vfl 

Gummersbach, na jehož hřišti remizovala 14:14 a doma vítězstvím 18:17 si otevřela 

cestu do finále. Tam na Duklu čekal jugoslávský mistr Metaplastika Šabac, tým, který 
Z a P O s l e d n í c h » měsíců v 56 utkáních nepoznal hořkost porážky. V Praze se Dukle 

Československý sport, ročník 3 0 . - 3 1 . 1982 - 1983. číslo 1-309. 
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podařilo tuto sérii přerušit a vyhrála 21:17. V Jugoslávii však stejným výsledkem 

prohrála a následovaly 7m hody. V nich prokázali větší psychickou odolnost hráči 

z Prahy a vyhráli na ně 4:2, když rozhodující dal technickou střelou Salivar. 

V PVP nás reprezentovaly Košice, avšak přes svého prvního soupere Volán 

Szeged z Maďarska nepřešly, když po domácí výhře 32:27 prohrály v odvetě o sedm 

branek 23:30. 

Osmifinále poháru IHF mělo pro našeho třetího zástupce v evropských pohárech 

napímavý průběh. Doma porazila Trnava rakouský UHK Krems o 14 gólů 36:22, ale 

v Rakousku svůj obrovský náskok málem prohospodařila, když prohrála o 13 branek 

14:27. V dalším kole přešla Trnava přes španělský Balonmano Grannollers 29:17 a 

21:23, když oba zápasy byly hrány v na Slovensku. V semifinále však už trnavští 

nestačili na Gladsaye HG Sobork z Dánska. Po prohře 22:25 a remíze 17:17 se do finále 

nepodívali. 

Od příštího roku IHF zrušila zápas o superpohár, ve kterém se utkávali vítězové 

PMEZ a PVP, takže Dukla se nemohla pokusit rozšířit svou sbírku evropských úspěchů. 

V PVP žen se nepovedlo TJ Gottwaldovu napodobit muže z Dukly, když ve 

finále podlehly Dalmě Split. 

Reprezentace začala v Dánsku tradičně na Turnaji čtyř zemí. Domácí porazila 

23:21, ale následující zápasy s NSR a Jugoslávií prohrála 14:17, resp. 20:26 a obsadila 

poslední 4. místo. Tento rok se konal prestižní Superpohár, turnaj pro historické vítěze 

MS a OH. Českoslovenští reprezentanti dokázali remizovat s Jugoslávií 18:18 a vyhrát 

nad NSR 16:13. Švédsku podlehli 23:25 a v zápase o 3. místo Rumunsku těsně 26:27. 

Celkovým 4. místem reprezentace překvapila, turnaj hrála bez přípravy a její herní 

výkon byl dle očitých svědků prý lepší než na jarním MS "B". Dále se reprezentace 

zúčastnila 14. ročníku turnaje v Rostocku. Obsadila 3. místo po zápasech proti Polsku 

19:22, NDR „B" 35:22, NDR "A" 18:20, Islandu 25:24 a Alžíru 29:18. Jako další 

příprava na OH měl sloužit turnaj Serdika v Bulharsku. S domácím týmem jsme 
prohráli 18:19, ale domácí juniorskou reprezentaci i Litevskou SSR jsme dokázali 
porazit. 

Další příprava už přišla vniveč, neboť 12.5. 1984 ČOV rozhodl o neúčasti 

československých sportovců na OH v Los Angeles. Oficiálním důvodem měla být 

obava o zdraví našich olympioniků, neboť náš stát společně s dalšími východními 

zeměmi dostal zprávu, že se chystají provokace proti sportovcům ze socialistických 

zemi. Dale tento protest měl poukázat na zpronevěření olympijské myšlenky z důvodu 
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americké komercionalizace her. Alespoň takto se tento bojkot obhajoval v dobovém 

tisku. Největší zrada však byla spáchána na sportovcích, kteří se nemohli kvůli 

politickým přestřelkám aktérů studené války olympijských her zúčastnit. 

Ženská reprezentace měla svůj vrchol v Polsku na MS "B". Pátým místem se 

ženy kvalifikovaly na MS "A", ale tehdejší boj o OH 84 prohrály i na hřišti.54 

1984-1985 

Nejvyšší soutěž nemohl vyhrát nikdo jiný než Dukla Praha, která v této době 

jasně dominovala. Boj o další evropské poháry byl vyrovnanější, nakonec v PVP nás 

v příštím ročníku zastupovala druhá Trnava a v poháru IHF třetí Prešov. Čtvrtá ČH 

Bratislava a pátý Baník Karviná si vybojovaly možnost zúčastnit se příští rok turnaje o 

Dunajský pohár. Poslední Martin vbaráži neuspěl a přenechal své místo 

Polnohospodáru Topolčany. 

V tomto soutěžním ročníku mělo Československo v evropských pohárech 

Poprvé 4 účastníky, neboť Dukla Praha měla jako obhájce PMEZ účast předem 

zajištěnu, a tak do PMEZ postoupil druhý nejlepší celek loňské sezony, Škoda Plzeň. 

Předkolo PMEZ zahajovala Plzeň proti belgickému HC Hasselt. Doma vyhrála 

16:13, v Belgii prohrála 12:14 a o gól postoupila do osmifinále. V n ě m se utkala 
s loňským finalistou Meloplastikou Šabac a po prohrách 18:36 a 26:28 z poháru 

Opadla. 

Dukla Praha byla jako obhájce nasazena rovnou do osmifinále, kde se střetla 
s Polským GKS Gdaňsk. S ním si poradila 25:24, 24:20 a postoupila do čtvrtfinále proti 
T v Grosswaldstadt. V Německu Dukla sice první zápas prohrála 21:23, ale v pražské 
odvetě přesvědčivě vyhrála 24:15 a postoupila do semifinále. V n ě m se utkala 
s Atletikám Madrid, se kterým ve Španělsku prohrála 14:16. V Praze se jí náskok 
s°upeře nepodařilo dohnat a po výhře jen 18:17 pohár neobhájila. 

V předkole PVP zahajovala ČH Bratislava proti belgickému Sasja Antverpy, oba 
2áPasy vyhrála 15:11, 17:13 a postoupila do osmifinále. V něm na ní čekala španělská 
F C Barcelona, která si udělala rozhodující náskok na domácí půdě v poměru 19:26, 
d°mácí výhra 23:22 už nemohla Bratislavu zachránit. 

V osmifinále poháru IHF zahajovala Lokomotiva Trnava proti 
Východoněmeckému Lipsku. Po prohře 17:21 vyhrála doma 19:15 a díky většímu počtu 

' S l o v e n s k ý sport, ročník 3 1 . - 3 2 . 1983 - 1984. číslo 1-309. 
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vstřelených branek na hřišti soupeře postoupili dál. Ve čtvrtfinále však byl nad její síly 

rumunský Minaur Baia Mare, se kterým dvakrát prohrála 22:37 a 29:31, čímž byla 

z poháru vyřazena. 

Reprezentace jako každý rok se poprvé sešla na Turnaji čtyř, tentokráte 

konaným v ČSSR. Prohráli jsme s Jugoslávií 20:26, vyhráli nad NSR 19:10 a remíza 

s Dánskem 19:19 nám určila konečné 3. místo. Ženy tento turnaj letos vyhrály. Na 

turnaji v St. Allenu jsme obsadili 2.místo, když jsme opět nestačili na Jugoslávii 24:25, 

ale porazili jsme domácí Švýcarsko 16:15 a tým USA 19:18. V prosinci jsem 3x hráli s 

reprezentací NSR 19:17, 14:17, 17:19 a v NDR se zúčastnili turnaje ve Schwerinu. 

Prohráli jsme s NDR "A" 16:25, Švýcarskem 17:18, Polskem 21:22, remizovali 
s Rumunskem 25:25 a porazili jen NDR "B" 25:19. Předposlední místo nenaznačovalo 

Před únorovým MS "B" dobrou formu reprezentačního týmu. Ještě před ním jsme se 

zúčastnili posledního přípravného turnaje ve Francii, kde jsme domácí "B" tým porazili 

29:18, Izrael 26:17, Maďarsko 26:24, Francii "A" 19:16 a Island 17:16. Turnaj jsme bez 

ztráty bodu vyhráli a na MS "B" jela reprezentace s optimismem. 

MS "B" se konalo v Norsku a v základní skupině jsme se utkali s Itálií 26:15, 

domácím Norskem 23:16 a Španělskem 22:20. V semifinálové skupině jsme porazili 

Francii 20:19, Finsko 28:25 a na závěr jsme prohráli jen se SSSR 21:22, čímž jsme v ní 

obsadili 2. místo a čekal nás boj o celkové 3. místo proti Polsku. Ten jsme sice taktéž 

Prohráli 25:26, ale postup na MS "A" v příštím roce nám neunikl.55 

1985-1986 

V nadstavbové části této sezony dominovala Dukla Praha a s náskokem 6 bodů 

Před duhou Kopřivnicí, která minulý ročník bojovala o záchranu, získala titul mistra 

republiky. Nadstavbová skupina o udržení se hrála jen z povinnosti, neboť od příštího 

ročníku se počet účastníků rozrostl opět na 12, čímž poslední tým tabulky baráž nehrál. 
V l i ze žen se neosvědčil model s víkendovými dvojzápasy, proto se přešlo na 

ětyřkolový systém. 

Dukla byla letos nasazena v PMEZ rovnou do osmifinále. Tam narazila na 
maďarský Banyasz Tatabánya, se kterým si poradila po remíze 24:24 a domácí výhře 
29:23. Ve čtvrtfinále však smolně vypadla, když doma zvítězila nad Atletikem Madrid 

58 Československý sport, ročník 35. - 36. 1987 - 1988. číslo 1-309. 
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18:15, ale ve Španělsku prohrála stejným rozdílem 13:16 a kvůli menšímu počtu 

nastřílených branek na hřišti soupeře v poháru skončila. 

Lokomotiva Trnava nás reprezentovala v PVP, kde v předkole lehce přešla přes 

italský Gasser Speck Brixen 26:19 a 19:16. Do druhého kola jí byl přidělen ještě lehčí 

soupeř, Fillipos Veria z Řecka. Trnavští svého soupeře deklasovali v obou střetnutí 

40:15 a 29:19. Ve čtvrtfinále je však čekal protivník daleko silnější, TV Grosswaldstadt, 

který z posledních 15 pohárových zápasů jen jednou prohrál. Svou roli favorita potvrdil 

i Proti Trnavě, 2x vyhrál 17:16 a 29:19. 

Poslední zástupce naší ligy v evropských pohárech byl Tatran Prešov. Ten 

v osmifinále těsně přehrál rumunský Politechnica Timisoara 19:19 a 19:18. Ve 

čtvrtfinále ji však potkal těžký soupeř z Maďarska. Na hřišti Raba Györu prohrál 18:23, 

doma vyhrál pouze 24:21 a byl vyřazen. 

V zářijovém turnaji Dunajský pohár, na který se kvalifikovali týmy ze 4. a 5. 

místa, uspěly v mezinárodní konkurenci právě československé týmy z Bratislavy a 
plzně, když obsadily první dvě místa. 

Reprezentační tým před sezonou opustil úspěšný trenér Jiří Vícha, který kývl na 

nabídku několikanásobného mistra NSR TV Grosswaldstadt. Na lavičce ho nahradil 

Gubrický s Růžičkou, kteří stáli před úkolem kvalitně připravit tým na březnové MS 

"A" V e Švýcarsku. 

Turnaj čtyř se konal v Jugoslávii a ČSSR pod novými trenéry obsadila 2. místo, 
k dyž porazila NSR 21:18, Dánsko 22:15 a p r o h r á l a s Jugoslávií 17:23. Na následném 

turnaji vNizozemí jsme porazili Norsko 20:18, Francii 21:16, domácí 21:20, 
P°rtugalsko 28:16 a přes porážku se SSSR 18:20 naši reprezentanti turnaj vyhráli. 

Prestižní Superpohár však nabízel soupeře vyšší házenkářské kvality. Ve 
skupině jsem prohráli opět se SSSR 18:24, domácím NSR 14:20 a porazili jsme Dánsko 
3 0 ;20. V semifinálové skupině jsme dokázali porazit Švédsko 31:26, ale v boji o 5. 
m í s t o jsme podlehli Jugoslávii 27:28 a obsadili celkové 6. místo z 8 účastníků. Turnaj 
S e ^šil obrovské divácké pozornosti, do hlediště si našlo cestu přes 40000 diváků. Po 
tUrnaJi se kritizovalo předchozí velké zápasové vytížení úzkého reprezentačního kádru. 
2 a **e lé 3 týdny mužstvo sehrálo 10 zápasů, což bylo přibližně více než 1 zápas za 2 
dny. 

V prosinci se reprezentace znova sešla na turnaji v Tbilisi, kde hrála 
s P°Změněnou sestavou kvůli četným zraněním. Opět nestačila na SSSR 15:18, 
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S Gruzínskou SSR jsme remizovali 24:24, s Polskem a Maďarskem prohráli 23:30, resp. 

20:23. Předposlední 4. místo nenaznačovalo sílu širšího reprezentačního kádru. 
Na konci ledna reprezentace ladila závěrečnou formu ve dvojzápasech 

sNizozemím 24:16 a 27:22 a NSR 13:32 a 16:18. Projevila se nízká fyzická 

Připravenost a slabý herní projev. V mezinárodním měřítku uspěli pouze brankáři a 

pivot Kotrč. 

11. MS "A" se konalo ve Švýcarsku na přelomu února a března. Cílem bylo 

umístění do 6. místa a uvažovalo se i o medaili. Realita však byla zcela jiná. V základní 

skupině jsem podlehli Rumunsku 18:23, Islandu 18:19 a Korejské republice 22:25, 

skončili poslední a nepostoupili do semifinálové skupiny. Zbývaly jen zápasy o 13.-16. 

místo, kde jsme porazili Kubu 27:23, Alžír 24:19, ale v zápase s Polskem šlo o víc než 

jen o 13. místo. V případě prohry jsme mohli spadnout až do výkonnostní skupiny MS 

"C-. ze které bychom bojovali o postup na MS "B" v roce 1989 a následné na MS "A" 
v roce 1990, jejíž pořadatelství bylo přiděleno ČSSR. V tomto případě ale hrozilo naší 
zemi zrušení pořadatelství a zastoupila by nás země s vyšší výkonnostní úrovní. Mimo 

jiné bychom si uzavřeli cestu na OH do Soulu. Katastrofický scénář se však nenaplnil a 

Polsko jsme byť těsně porazili 23:22 gólem Bártka v poslední minutě. Přesto celkové 

U . místo bylo nejhorším umístěním na MS v dosavadní historii československé házené. 

Ženy měly vrchol v prosinci na MS "B" v NSR. V zápase o 3.místo prohrály 
s domácím celkem 20:22, což stačilo na kvalifikaci na MS "A" příštího roku.56 

1986-1987 
Nejvyšší soutěž házené mužů se po třech letech opět odehrála s 12 týmy, k 

dosavadním deseti přibyli vítězové národních lig TJ Gottwaldov a Lokomotiva 

^ichalovce. Tímto uspořádáním se zrušili baráže o 1. ligu, rovnou sestupovaly dva 

Poslední celky, čímž se naopak zvýšily šance na uplatnění pro týmy z nižších lig. 
Zmënil se i hrací systém ligy. Po základní části se týmy rozdělily na 3 skupiny po 4 

týmech tímto způsobem: týmy na 1., 3., 6. a 8.místě utvořily jednu skupinu a týmy na 

2" 4., 5. a 7. místě po základní části druhou skupinu. Týmy z těchto čtyřek mezi sebou 
s e hraj í 6 zápasů, výsledky se započítávají do tabulky po dlouhodobé části. Následně 

utvoří vítězové z jedné skupiny s druhými z druhé skupiny dvě semifinálové dvojice. 
V duelech hraných na 2 vítězné zápasy se vybrané týmy utkají o finále, vítězové o titul, 
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poražení o 3. místo. Stejný způsob platí i pro týmy na 3. a 4. místě ve výše zmíněných 

skupinách. Ty se utkají o celkové 5. - 8. místo. Naopak každý tým z poslední čtyřky 

sehraje s ostatními ve své skupině celkem 12 zápasů, výsledky se zapocitavaji do 

tabulky po základní části. Poslední dva sestupují do národních lig. 

Celkovým vítězem se stala Dukla Praha, která celým playoff prošla bez 

zaváhání. Ve finále porazila Karvinou. Třetí místo získal Tatran Prešov. Sestoupily 

týmy Gottwaldova a Michalovcí, nahradily je ZŤS Martin s TJ Náchod. 

Dukla Praha nás opětovně reprezentovala v PMEZ, v předkole lehce přešla přes 

rakouský Union Raika Stockerau 30:22 a 31:22, v osmifinále narazila na norsky IF 

Stavanger. Doma hráči Dukly vyhráli 29:18, na severu sice prohráli 22:27, ale přesto 

postoupili opět do čtvrtfinále. Tusem Essen, mistr NSR byl dosavadním nejtěžším 

soupeřem. Z Německa si vezla Dukla ztrátu 4 branek po prohře 15:19, kterou se jí doma 

nepovedlo dohnat, když vojáci vyhráli jen o 3 góly 20:17. 
Vyrovnané zápasy sehrál náš zástupce Tatra Kopřivnice v osmifinále PVP. 

S dánským Helsingörem remizovala venku 21:21, doma 15:15 a díky pohárové 

matematice postoupila do čtvrtfinále. V něm se utkala s jugoslávským Hovan Lublaň. 

Tento soubor rozhodla vysoká prohra na hřišti soupeře 17:26 a domácí výhra 19:14 na 

postup nestačila. 
Ve třetím evropském poháru IHF se utkala Slavia Praha s maďarským Volán 

Szeged. Po výsledcích 23:18 a 21:22 postoupila stejně jako Dukla i Kopřivnice do 

čtvrtfinále. A stejně jako zbylý dva naši zástupci přes 3. kolo poháru nepřešla, když 

nestačila na Granitas Kaunas ze SSSR 16:26, 23:23. 

Muži začali svou reprezentační sezonu, která vrcholila únorovým MS "B", 

tradičně na Turnaji čtyř zemí. V Německu se postupně utkali s domácími 18:22, 

Jugoslávií 15:18, Dánskem 26:17 a obsadili 3. místo. Na turnaji ve Švýcarsku jsme 

vítězstvím 22:21 vrátili Jugoslávcům poslední porážku, remizovali s NDR 20:20 a 

Prohráli s domácím Švýcarskem 16:21. Opět jsme se umístili na 3. místě. O polární 

Pohár se Čechoslováci utkali s Itálií 28:19, domácí Norsko taktéž porazili 22:20, 

Nizozemí 22:21, v semifinále Dánsko 22:21pp a ve finále podlehli Švédsku 18:21. 

Posledním přípravným turnajem před MS byl turnaj východoněmeckého handbalového 

svazu. Dokázali jsem porazit Bulharsko 23:20, Egypt 27:16, NDR "B" 26:21, ale taktéž 

Prohrát s NDR "A" 18:24 a Polskem 18:23. 

MS "B" se konalo v Itálii, hrálo se krom postupu na MS "A" i o 2 místa na OH 
8 8- V základní skupině jsme porazili Brazílii 39:10, USA 25:16 a NSR 24:23. 
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v semifinálové skupině jsme ztratili bod jen r e m í z o u s Bulharskem 21:21, Švýcarsko a 

Dánsko jsme porazili 20:19, resp. 23:20. Postoupili jsme do finále proti SSSR a stejne 

jako ženy mu podlehli, tentokrát výsledkem 16:30. Nejvíce však těšil házenkářskou 

veřejnost postup ženské i mužské reprezentace na OH v Soulu. 

9. MS házené žen v Nizozemsku bylo pro československou házenou velice 

úspěšné. Ženská reprezentace využila lehkého vylosování turnaje a probojovala se až do 

finále, kde prohrála se SSSR 22:30 a vezla domů po čtvrtstoletí medaili z vrcholné akce. 
57 

Druhým místem si ženy zajistily postup na OH 88 v Soulu. 

1987-1988 

Hrací systém od loňska doznal menších změn. Série vylučovací části play off se 

hrála prvně na tři vítězné zápasy a do skupiny o udržení vstupovala družstva s bodovou 
bonifikací (0-3 bodů) za umístění v dlouhodobé části. 

25. titul mistra republiky získala pražská Dukla, když prošla vylučovací částí bez 

zaváhání. Třetí Karviná s druhým Prešovem si vyměnily umístění z minulé sezony. 

Nejvyšší soutěž opustily loňští nováčci TJ Náchod a ZŤS Martin. Jejich místa nahradí 
Gottwaldov a premiérově Stupava. 

Nadstavbové turnaje budily u trenérů rozpaky, jejich existence ztrácela význam, 

neboť týmy skončily na stejných příčkách, na kterých do nich vstupovala. Projevily se 

také velké výkonnostní rozdíly mezi kluby v nadstavbových skupinách, slabší se 

uspokojily záchranou a k zápasům proti favoritům nasazovali hráče z lavičky. Ani 

divácky nebyly tyto zápasy atraktivní. 

Všechny tři týmy reprezentující československou ligu v evropských pohárech 

začaly již v předkole. V PMEZ si Dukla na úvod poradila s rakouským HC Wagner 

Biro Graz 29:15 a 25:13. V osmifinále již měla více práce se švýcarským Amiticia 

Curych, když u soupeře prohrála 19:21 a doma vyhrála o 4 branky 20:16. Ve čtvrtfinále 

se utkala se známým M e t a p l a s i a Šabac. Dukle se nepodařilo ani v jednom utkání 

zvítězit a po výsledcích 22:25 a 22:26 z PMEZ vypadla. 

Baník Karviná nastoupila v předkole PVP proti ASKÖ Exakta Linz. Už domácí 

drtivá výhra 23:10 znamenala jasný postup, odveta 19:23 se hrála jen z povinnosti. 
v osmifinále si Baník taktéž jasně poradil s BSV Bern 23:22 a 18:13 a čekal na los 

čtvrtfinále. V něm překvapivě dvakrát porazil španělský Atletiko Madrid 19:17 a 22:21 
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a postoupil mezi nejlepší ětyři eelky. V semifinále se však potkal se západoněmeekým 

TV Grosswaldstadt, který trénoval Jiří Víeha. Ten naordinoval svým svěřeneum 

úspěšnou taktiku, kteří nedali Karviné šanci po výsledcích 13:28 a 16:21. 

Tatran Prešov se nedostal přes předkolo poháru IHF, když vypadl s rumunským 

Minaur Baia Mare 21:32 a 21:26. 
Reprezentace mužů i žen podnikly před začátkem sezony historicky první zájezd 

na asijský kontinent do ČLR. Muži sehráli 6 vítězných utkání, mj. s armádním výběrem 

ČLR 33:22 nebo výběrem Pekingu 28:20. V říjnu opět obě reprezentace startovaly na 

Turnaji čtyř zemí, muži konkrétně v Dánsku. Porazili jen domácí výběr 23:21, NSR 

18:22 a Jugoslávie 18:22 byly nad naše síly. Celkově jsme obsadili třetí místo. V NSR 

se konal 5. ročník Superpoháru. Ve skupině jsme porazili domácí NSR 17:15, ale dale 

prohráli 14:21 s Maďarskem a 20:25 se Švédskem. Zbyl na nás zápas o 7. místo proti 

Rumunsku. Vyhráli jsem těsně 23:22, přesto 7. místo bylo naším nejhorším umístěním 

na tomto turnaji, který shlédlo 50000 diváků, což byl oproti minulému ročníku rekord. 

Před turnajem v Nizozemsku jsme porazili domácí reprezentaci 26:22 a na turnaji opet 

21:18, dále se nám taktéž dařilo, Turecko jsme přehráli 21:14, Polsko 25:17, Belgii 

21:18 a jen na Rumunsko jsme nestačili 18:23. Přesto 2. místo bylo po předchozích 

špatných výsledcích příjemným překvapením. Na začátku roku československá 

reprezentace ještě absolvovala dva zápasy ve Španělsku proti ligovému týmu 

z Valladolidu 25:21 a domácímu reprezentačnímu týmu 16:15.58 

1988-1989 

Titul získali po osmi letech hráči VSŽ Košice, když Dukla Praha doplatila na 

generační výměnu (hráče Salivara, Lišku apod. nahradili mladíci Šetlík, Tonar, Bečvář, 

Pauza) a na dlouhodobou absenci Jiřího Kotrče zapříčiněnou zraněním. Vicemistrem se 

stala ČH Bratislava, Dukla získala alespoň třetí místo a právo startovat v evropských 

pohárech. Další významnou sérii přetrhla Škoda Plzeň, když poprvé opustila 1. ligu, 

kterou hrála nepřetržitě od roku 1954. Druhým sestupujícím byl loňský nováček 

Stupava. Naopak z národních lig postoupil Náchod a Povážská Bystrica. 

Sezona začala pro reprezentační tým už velmi brzo. Po krátké dovolené po 

skončení loňského ročníku se začal připravovat na zářijový olympijský turnaj 

v jihokorejském Soulu. Na soustředění v Nymburce sehráli reprezentanti několik 
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přípravných zápasů s klubovými i zahraničními celky, zúčastnili se turnaje na Islandu a 

na turnaji o Pohár SNP získalo první místo, když porazili týmy Bulharska a Rakouska. 

Olympijský turnaj sehrálo 12 týmů rozdělených do dvou šestičlenných skupin. 

Naše reprezentace se utkala ve skupině se španělskem 20:17, Maďarskem 19:16, 

podlehla domácímu týmu 28:29, NDR porazila 24:21 a Japonsko 21:17. Ve skupme 

jsme obsadili 3. místo, když po aplikaci pravidla 25% (viz. níže) získalo shodne sest 

bodů druhé Maďarsko (skóre +6), ČSSR(+2) a čtvrtá NDR(+2, méně vstřelených 

branek). Škoda prohry v zápase s Jižní Koreou, ve kterém jsme celou dobu vedli o 2-3 

branky, mohli jsme hrát o zlato. Takto na nás zbyl zápas o 5. místo proti Švédsku, který 

jsme prohráli 18:27. 

Po OH se reprezentace bez největších opor zúčastnila 20. ročníku Turnaje čtyř 

zemí v Gottwaldově. Výsledkový scénář byl stejný jako v minulých letech. Prohráli 

jsme s NSR 18:19, Jugoslávií 15:16 a porazili jen Dánsko 24:19. Se širším kádrem 

absolvovala reprezentace ještě turnaj v Rakousku, který jsme po vítězství s Nizozemím 

22:17, Rakouskem 29:20 a Tureckem 24:18 obsadili 1. místo. S reprezentačním 

výběrem Rakouska jsme se ještě na závěr sezony utkali dvakrát, a to 26:21 a 23:19. 

Posledním turnajem tohoto ročníku byl Baltský pohár. V něm jsme podlehli Polsku 

22:26, SSSR 19:23, NSR "A" 19:21, remizovali s NSR "B" 17:17 a porazili jen 

Maďarsko 26:24, čímž jsme obsadili poslední 6. místo. 

Reprezentace žen hrála taktéž na OH a ta doplatila na pravidlo 25% více než 

muži. Toto pravidlo mělo za úkol zobjektivnit výsledky ve skupinách. Když nějaký tým 

nedosáhl ve skupině 25% možných bodů, jsou jeho výsledky s ostatními anulovány a 

Při dosažení stejného počtu bodů se skóre postoupivším týmům počítá jen se 

vzájemných zápasů. Ve skupině ženy prohrály s Jižní Koreou 27:33, USA porazily 

33:19 a Jugoslávii 21:17. Právě po odečtení skóre s USA se náš tým propadl z prvního 

místa ve skupině na třetí a místo o medaile hrály ženy o 5. - 8. místo. Následně obsadily 

konečné 6. místo.59 

5.5 Házená od revoluce do rozdělení federace 

Listopadová revoluce nastartovala zásadní změny v celé společnosti a 

v návaznosti s tím i v celém sportovním odvětví včetně házené. Po otevření hranic si 

našlo mnoho opor z ligových celků zahraniční angažmá, bez ohledu na úroveň 
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zahraničních soutěží. Za lepšími podmínkami odešla většina zkušených hráčů ze 

základního kádru reprezentace většinou do nižších lig Německa, Itálie, Španělska nebo 

Islandu. To se projevilo nejen na jejich výkonnosti, ale potažmo i na úrovni 

reprezentace samotné. Nejvíce tímto fenoménem utrpěla domácí nejvyšší soutěž, jejíž 

úroveň odchodem nej lepších hráčů se výrazně snížila. Tento trend nezachránily ani 

Pnchody hráčů z bývalého Sovětského svazu do našich ligových týmů. Dukla stěží 

nahrazovala bývalé pilíře reprezentace mladými hráči, přesto si stále udržovala pozici 

nej lepšího domácího celku. Další výraznou změnou byl přechod na tržní hospodaření 

klubů. Dotace z fondů ČSTV a ČSSH se snížily na minimum, zajišťovaní vyrovnaných 

rozpočtu, hledání sponzorů a jiných finančních zdrojů se stalo hlavní náplní klubových 

funkcionářů. Bohužel financí se nedostávalo nejen házené, ale i dalším sportům. Proto 
6 m S Ü a u č a s t n a zahraničních turnajích, krátila se příprava nejen klubů, ale i 

reprezentace. 

Raritou byla účast reprezentačního týmu USA v naší dlouhodobé soutěži v ročníku 

k " 992, která se připravovala na kvalifikaci OH 92. Největší událostí bylo 12. MS 

Československu. Sedmé místo bylo ve světové konkurenci po 11., 10. a 13. 
místě úspěchem. 

1989-1990 

sporto S P ° l e C e n S k 0 " p 0 l Í t i c k é z m ě n y P° listopadu 1989 samozřejmě ovlivnily i 

2 a ° V m d C n i V r e P u b H c e - Tento ročník se po vleklých jednání dohrál ze setrvačnosti 

z ~ . - m i n e k stanovených ještě v předlistopadové době. V lednu 1990 se 

r o č n í k 0 ^ 0 1 1 8 0 ^ k l U b Û a V C d e n í Č e s k o s l o v e n s k é h o s v a z u h á z e n é dohodli, že příští 

základn' ^ ^ ^ Ú Č a S t n í k Ú ( ° n e r o z š í ř e n í rozhodl hlas Jiřího Víchy), po 

ukončí , ^ 1 SC r 0 V n 0 U P ř e j d e k vyřazovacím bojům a že tento revoluční ročník se 

včleněn T r ^ ^ ^ ^ ° d s ° u h l a s i l ° ' ž e o d ú n o r a 1 " ! b u d * do ligy 

sehraje ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ° Ž n ° S t Í P o s t o u P k do vyřazovac ích soutěží 

započítával^JS/v ^ ^ U t k á n í ' V ý s l e d k y s e b u d o u o s t a t n í m týmům normálně 

Dalším rozh ^ ^ Z P Ů S ° b e m p ř i P r a v o v a l a na panamerickou kvalifikaci OH 92. 

^ v ý c h T ý m T r ™ b y l ° d e f m Í t Í V n í Z r U § e n í Č e s koslovenského poháru. Zástupci 

R a k o u s k u ^ n e P r 0 J e V l l y Z á j C m ° d a l Š Í "linkování v Dunajském poháru hraném v 

vytvořeni Česko: t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a t r a k t Í V n o s t i - P o l i s t 0 P a d u 1 9 8 9 d o š l ° k 
a Českoslov? Z 0 V C n S k é k 0 n f e d e r a c e sportovních a tělovýchovných svazů (ČSKSTS) 

ž e n s k y svaz házené se stal jejím členem. 
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Tento zkrácený ročník vyhrála po roční pauze Dukla Praha před Karvinou a 

Bratislavou. Nováčkové Povážská Bystrica a Náchod se vracejí po ročním působeni 

v nejvyšší soutěži zpět do národních lig. Nahradily je Stupava a tradiční účastník ligy 

Škoda Plzeň. 

Košice, Bratislava i Dukla začaly v evropských pohárech v předkole. 

Mistr z Košic se však dlouho mezi evropskou elitou neohřál, když hned v 1. kole 

neuspěl sCSKA Sofia. Doma sice zvítězil 21:16, ale v Bulharsku odvetu nezvládl a 
prohrál 15:23. 

Druhý zástupce ze Slovenska se taktéž daleko nepodíval, když s maďarským 

Bramac Veszprem prohrál na jeho půdě 21:26 a doma už náskok soupeře nedohnal, 

když vyhrál jen o 4 branky 24:20. 

Dukla Praha si nezvykle zahrála pohár IHF a v předkole narazila na Tatabánya 

Bányasz. O postupu rozhodla domácí výhrou 38:25, odveta 20:22 už nic neřešila. 

V osmifinále si zahrála proti Dinamu Bukurešť. Doma Dukla opět nezaváhala a vyhrála 

27:18, u soupeře si málem zkomplikovala postup prohrou 21:27. Ve čtvrtfinále náš 

nejúspěšnější tým změřil síly s německým SC Magdeburg. Domácí náskok 25:20 byl 

pro odvetu 15:19 rozhodující a Pražané postoupili do semifinále poháru. 

S jugoslávským Proleter NG Zrenjanin sehráli dva vyrovnané souboje. Na Letné Dukla 

vyhrála 26:20, ale v Jugoslávii podlehla svému soupeři taktéž o šest branek 14:20, což 
na postup do finále nestačilo. 

Reprezentační tým převzal po čtyřletém působení v německém ligovém týmu 

TW Grosswaldstadt Jiří Vícha spolu s asistentem Zemanem. V říjnu začala příprava na 

domácí světový šampionát na Turnaji čtyř zemí v Jugoslávii. Prohra s NSR 22:26, 

Jugoslávií 18:25 a výhra nad Dánskem nám přisoudila obligátní 3. místo. 

Na turnaji SNP v Bratislavě jsme porazili 28:17, NDR 26:23, Island 23:21, 

ČSSR "B" 30:20 a prohra s RSFSR 16:20 nic nezměnila na celkovém 1. místě pro naši 

reprezentaci. Sedmý ročník Superpoháru nezastihl náš výběr v oslnivé formě, prohrál 

s NSR 17:21, Jugoslávií 22:24 a i s Rumunskem 18:22. Jedinou výhru jsme 

zaznamenali jen v zápase o 7. místo proti NSR "B" 20:17. 

Následoval trojzápas v Reykjavíku, kde jsme hráli s domácím týmem 19:27, 

22:20 a 18:21, turnaj v Dánsku, kde jsme podlehli Švédsku 20:22, Dánsku 17:23 a 

Porazili jen Alžírsko 18:17. Další trojzápas následoval s výběrem Maďarska 25:22, 

19:19 a 25:22, dvojzápas s Polskem 21:20,28:18 a Alžírskem 21:14,17:18. 
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Dvanácté MS mužů se konalo v ČSSR (Plzeň, Prešov, Zlín, Žilina, Praha) 28.2^-

10.3. Ve skupině jsme podlehli Švýcarsku 12:13, Rumunsku 17:25 a pro postup^ o 

semifinálové skupiny jsme potřebovali porazit J. Koreu nejmeně o rane . 

nepovedlo, vyhráli jsme pouze 29:24 a doufali ve výhru Rumunska nad Švýcarskem. To 

se nám splnilo a československá reprezentace postoupila do semifinálové skupiny diky 

vyššímu skóre ze 3. místa. Tato drobnost možná rozhodla o budoucnosti házene na 

dlouhou dobu, neboť v opačném případě bychom československou a následně českou 

házenou diskvalifikovali na dlouhou dobu z vrcholných mezinárodních akci. 

V semifinálové skupině jsme podlehli Švédsku 20:26, remízový zápas s Francií 21:21 

nedohrál brankář Barda pro otřes mozku a další remíza s Maďarskem 20:20 stačila na 4. 

místo ve skupině. Tím pádem nás čekal zápas o 7. místo proti NDR, který rozhodl 

gólem v posledním sekundě Jiří Kotrč 17:16. Zlato získalo Švédsko, které porazilo ve 

finále SSSR 27:23. Sedmé místo bylo po 10., 11. a 13. místě úspěchem i přes špatnou 

hru křídel a spojek. 

Ženy startovaly na MS "B" v Dánsku. Ale turnaj se jim vůbec nevydaní, 

v základní skupině skončily až na 5. místě před posledním Japonskem. V zápase o 9. 

místo nešlo jen o prestiž, ale i o poslední místo, které zaručovalo účast na MS "A 

v Soulu. Proti Francii však nemělo ženské reprezentační družstvo štěstí, když prohrala 

až po druhé sérii 7m hodů 29:30. 

Na konci října 1989 se zástupci IHF dohodli na založení Mistrovství Evropy 

mužů i žen a založení Evropské handbalové federace.60 

1990-1991 

V devadesátém roce pokračoval exodus nejlepších hráčů 1. ligy do zahraničních 

celků, nejvíce tím byla samozřejmě poznamenána Dukla Praha, kterou opustili opory 

Kotrč, Novák, Baumruk a další. Pod tlakem finančních nabídek odcházela většina do 

nižších lig, kde jejich výkonnost stagnovala nebo se spíše snižovala (z 30 legionářů jen 

2 hráli nejvyšší soutěž, Barda v SRN a Baumruk na Islandu). Naopak naši ligu začínali 

posilovat hráči z bývalého sovětského svazu. Další ranou pro většinu družstev byla 

vynucená změna financování klubů od ČSTV. V začátcích tržní ekonomiky se sportu ze 

státních zdrojů nedostávalo, příjmy dosahovaly desetiny původních částek 

Přerozdělovaných před listopadovou revolucí. Došlo k změnám v zaběhlých 

60 
58 Československý sport, ročník 35. - 36. 1987 - 1988. číslo 1-309. 
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zvyklostech centrálních příprav reprezentačního celku. Kmenoví hrací reprezentace 

hráli v zahraničních klubech a ti dle regulí IHF měli za povinnost uvolnit hráče na 

reprezentační akce na 30 dní do roka. Vezmeme-li v potaz, že olympijský turnaj trva 

cca 20 dní, tak na samotnou přípravu už moc nezbývá. - d ' h 

V červnu 1990 vznikla ČSFH na základech ČSSH, tj. zvůle obou naro n 

svazů, v jeho kompetenci bylo řízení nejvyšších soutěží, čs. reprezentace a mezinárodni 

diplomacie. V dubnu 1991 byl založena Asociace prvoligových oddílů. Působnost 

APLO se zaměřila na spolupráci na řízení mužské a ženské nejvyšší soutěže a jejich 

oddílů, neboť v této době přešla priorita z reprezentace na klub. Dále bylo rozhodnuto, 

že příští sezonou se bude opětovně hrát Československý pohár. 

Další titul získala i přes velké oslabení Dukla Praha, když ve finále s Košicemi 

prohrála jediný zápas. Bronz si vybojovala až v rozhodujícím pátém zápase Karvina. 

V nadstavbové části o udržení se utkali poslední čtyři týmy po dlouhodobé části. 

Každé družstvo sehrálo 12 zápasů, tj. 4x každý s každým, bonifikační body 

z předminulé sezony byly zrušeny. Na závěr sestoupila po šestnácti letech Slavia Praha 

a o skóre Tatran Stupava. Pro příští sezonu je nahradila Sparta Praha, která se vrací do 

ligy po 21 letech a Sparta Povážská Bystrica. V únoru 1991 se 1. liga rozšířila o 

reprezentační tým USA, který se bez nároku na postup do playoff zúčastnil nejvyšší 

soutěže a sehrál všech 22 utkání. Jeho účinkování mělo sloužit jako příprava na 

panamerickou kvalifikaci o účast na OH v Barceloně. 

Předkolem začala své evropské účinkování v PMEZ Dukla Praha, když lehce 

Přešla přes SC Berlín 20:15 a 26:20. V osmifinále narazila opět na německého soupeře, 

TV Grosswaldstadt. Po úvodní prohře 23:24 Dukla doma jen remizovala 32:32 a do 

dalších bojů nepostoupila. 

Taktéž předkolem zahájili PVP Karvinští. Polská Korona Kielce kladla odpor 

jen ve svém domácím zápase, když remizovala 23:23, v Karviné domácí nenechali nic 

náhodě a vyhráli 25:21. V osmifinále však svého rakouského soupeře Vogel-Pumpen 

Stockerau podcenili, když předpokládajíc svůj postup sehrál Baník oba pohárové zápasy 

na hřišti soupeře. Tam ale 2x prohrál 20:21 a 21:24 a byl stejně jako Dukla v osmifinále 
vyřazen. 

V poháru IHF startovala ŠKP Bratislava až v osmifinále. V n ě m si lehce 

Poradila s outsiderem Arcelik Istanbul 26:16 a 32:24. Ve čtvrtfinále poháru se štěstím 

Postoupila přes francouzský Venissieux Lyon díky většímu počtu vstřelených branek na 

hnšti soupeře po výsledcích 20:24 venku a 20:16 doma. 
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V semifinále však byla Baníku nalosován soupeř nejtěžší, ruský CSKA Moskva. 

Dvě prohry 21:23 a 14:19 nedaly Karvinským naději na postup do finále. 

Reprezentace se sešla před začátkem soutěže v srpnu na 14. ročníku turnaje O 

pohár SNP. Po vítězstvích na Polskem 30:22, ČSFR "B" 27:16, RFSR 31:20 a 

Rakouskem 25:22 bez ztráty bodu turnaj vyhrála. V říjnu následoval tradičně Turnaj 

čtyř zemí. Přes těsnou prohru se SRN 20:21, r e m í z u s Jugoslávi í 22:22 a výhrou nad 

Dánskem 32:25 jsme obsadili opětovně 3. místo. Na závěr roku podnikla reprezentace 

zájezd na Island, kde sehrála s domácím reprezentačním týmem 3 zápasy: 22:26, 21. 

a 22:22. 

1991-1992 

Titul mistra republiky získala tradičně Dukla Praha, ale musela o něj bojovat 

sTatranem Prešov až do 5. finálového zápasu, ve kterém těsně vyhrála 16:15. Bronz 

obhájil Baník Karviná. Po dlouhodobé části byly vyslyšeny kritiky na zdlouhavý systém 

nadstavbové části pro týmy bojující jen o celkové umístění na 5. - 8. místě. Proto se tato 

část hrála pouze ve zkrácené podobě, byly zrušeny nadstavbové série na 3 vítězná 

utkání a dotyčné týmy se spolu utkali jen jedenkrát turnajovým způsobem. Systém o 

udržení taktéž doznal změn, poslední čtyři družstva sehráli mezi sebou šest zápasů, tj. 

2x každý s každým, výsledky se započítávaly do tabulky po základní části. Po ročním 

působení sestoupila Sparta Praha a druhým sestupujícím byl HC Zlín. 

Po 9 letech se opět hrál Československý pohár, který získala Dukla Praha, když 

ve finále porazila VSŽ Košice 32:21. 

Staronový mistr Dukla Praha nastoupil v tomto ročníku s nejmladším věkovým 

Průměrem svého mužstva, který činil 21 let. Po úvodním exodu hráčů následovala další 

vlna odchodů reprezentantů do zahraničí, Duklu opustili Bečvář, Sovadina, Bakalář, 

Osička aj. 

Reprezentační tým zažil největší krizi v dějinách československé házené. Ta 

vyvrcholila na letním turnaji v maďarském Szolnoku, kde se udála stávka házenkářů 

Proti tehdejšímu reprezentačnímu trenérovi J. Víchovi. Až na výjimky (Barda, Šetlík a 

Tonar) většina družstva podepsala prohlášení, že pod Víchou odmítají dále 

reprezentovat kvůli jeho údajným nepřiměřeným nárokům a slovním napadáním. ČSFH 

tuto výzvu vyslyšela a J. Víchu odvolala. (Pozn. Při podobném scénáři, který se udál 

v danske reprezentaci před MS 1967, tehdejší dánský svaz házené se postavil za trenéra 

a nove složený mladý tým Dánska získal stříbrné medaile.) Nástupcem se stal Fr. Šulc, 
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jemuž zase nebyl schválen asistent Křelina. Tyto vnitrosvazové boje funkcionářů, kteří 

nechtěli v porevoluční době opustit svá místa a mstili se svým oponentům, poznamenaly 

atmosféru nejen v reprezentaci, ale i v celé československé házené. 

Po odvolání J. Víchy se reprezentační tým dobře uvedl na turnaji ve Španělsku, 

kde v silné konkurenci obsadil 3. místo. To však byl jeden z posledních úspěchů 
v přípravě na OH v Barceloně. Na Turnaji čtyř jsme bez zahraničních opor porazili jen 

Dánsko 18:17, se SRN a Jugoslávií jsme prohráli 18:17, resp. 14:21 a skončili na 

Posledním místě. Na konci listopadu jsem sehráli dvojutkání se SRN 17:27, 16:14 a se 

Švýcarskem 20:17, 20:25. Na prosincový Superpohár nebyl náš reprezentační tým 

Pozván, ačkoliv jsem jako mistr světa z r . 1967 splňovali podmínky turnaje. Místo 

našeho týmu se turnaje zúčastnili Španělé, kteří do té doby nezískali žádnou medaili 
2 velkého turnaje, ale byli výkonnostně lepší než tehdejší reprezentace ČSFR. Svůj 

důvod sehrály i blížící se OH ve Španělsku. 

Na Světovém poháru ve Švédsku jsme prohráli ve skupině s Jugoslávií 25:19, 

SNS 23:29, porazili Maďarsko 23:15 a o 5. místo se utkali neúspěšně s Dánskem 17:20. 

Po ukončení ligové soutěže reprezentace sehrála dva turnaje ve Francii. První Challange 

Georges Marrane v květnu, porazili jsme US Ivry 25:15, prohráli s SNS 16:30, 
s Rumunskem 13:16, Francií 24:26 a na závěr přehráli Japonsko 29:18, což znamenalo 

konečné 5. místo. Ve druhém v červnu jsme podlehli Francii 18:24, Maďarsku 19:20, 

SNS 24:26, ale dokázali po dlouhé době porazit Švédy 21:20 a Itálii 20:18. Opět jsme 

obsadili 5. místo. Závěrečná příprava probíhala v ČSFR, hrály jsem 2x se Španělskem 
2 i :16 , 18:19, Slovinskem 23:20 a 20:19, Francií 19:22, 22:25 a posledním zápase jsem 

Porazili Egypt 30:21. 

Olympijský turnaj se konal 27.7. - 8.8. Měli jsem vynikající vyhlídky na úspěch, 

neboť jsme byli nalosováni do lehčí skupiny, kde jsme se utkali postupně se Švédskem 

14:20, náhradníkem za Jugoslávii Islandem 16:16, Koreou 19:20, Brazílií 27:16 a 

Maďarskem 18:20. Jediná výhra znamenala předposlední místo ve skupině a zápas o 9. 

místo s Německem. Ten jsme těsně vyhráli 20:19, přesto 9. místo bylo nejhorším 

místěním na OH (Mnichov - 2., Montreal - 7., Soul - 6.). Kdo by tehdy čekal, že to bylo 

dodnes poslední představení českých hráčů na OH. 

V listopadu 1991 vznikla vedle dalších kontinentálních federací jako poslední i 

Evropská federace házené (EHF), která převzala od ročníku 93/94 organizaci pohárů a 
2a cíl si vytyčila uspořádání Mistrovství Evropy v dvouletých cyklech počínajíc rokem 

1994. 
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1992-1993 

Posledním federálním mistrem 41. ročníku nejvyšší společné soutěže se stal 

Tatran Prešov. Rozpad ČSFR k 31.12.1992 ovlivnil průběh i řízení všech nejvyšších 

soutěží fungujícím na federativním základě. V říjnu 1992 se řešilo rozdělení a 

nástupnictví ČSFH od 1.1. 1993. Na konci října odjely delegace ČSH, SZH a ČSFH do 

vídeňského sídla EHF, kde se zúčastnění usnesli, že pokračovatelem a nástupcem ČSFR 

v házené mužů se stane nově vzniklá Česká republika, Slovenská republika převezme 

nástupnictví házené žen. K 1.1. 1993 

Převzaly pravomoci zaniklého ČSFH svazy národní, řízením společných soutěží byla 

Pověřena speciální hrací komise. Dále bylo ustanoveno, že se společná soutěž dohraje 

Pouze základní částí, bude vyhlášen poslední federální mistr, resp. s ohledem na start 

v evropských soutěží mistr Slovenska a mistr Čech. Proto PMEZ v příštím roce hrálo 

jak družstvo Prešova, tak družstvo Kopřivnice. Nová česká nejvyšší soutěž byla 

Předepsána pro 12 týmů, tj. kpět i účastníkům federální soutěže přibude 7 nej lepších 

týmů z 1. národní ligy. Vítězem nultého ročníku českého poháru se stala Tatra 

Kopřivnice, když porazila tým Plzně. 

Dukla Praha v prvním kole PMEZ přešla přes turecký tým Haltabank Ankara 

22:18 a 22:21, avšak v osmifinále soutěže prohrál na hřišti FC Barcelony vysoko 19:32 
a tuto ztrátu už nemohl v domácím utkání 23:22 dohnat. 

V PVP startovaly VSŽ Košice, ale potvrdily svou snižující se formu vypadnutím 

hned v prvním kole s francouzským OM Vitrollers do debaklech 13:22 a 11:25. Obě 

utkání byla hrána ve Francii. 

Posledním zástupcem v evropských pohárech byl Baník Karviná. Ten na úvodní 

Prohru v poháru IHF 22:26 proti chorvatskému RK Siřela Bjelovar odpověděl domácí 

výhrou 22:16 a pokračoval v osmifinále. V něm narazil na rakouský ASKO Linde Linz 
a Po domácí výhře 24:17 nic nenasvědčovalo tomu, že by neměl postoupit do 

čtvrtfinále. Avšak odveta v Rakousku se Baníku nevyvedla a pro vysoké prohře 12:24 
Se s pohárem rozloučil. 

Velké změny se kvůli rozdělení republiky týkaly taktéž reprezentace. Kvůli 
úsPěšně rozehraným kvalifikacím společné reprezentace se nejvyšší orgány dohodly, že 
v r°ce 1993 bude na mezinárodní scéně (MS žen a mužů) startovat společný tým Čechů 
a Slováků pod oficiálním názvem "Spojené družstvo České a Slovenské republiky", 
m í s t ° hymny bude znít znělka IHF. K dalším změnám k systému kvalifikací dospěla 
I H F - V roce 1992 se naposledy konaly kvalifikační turnaje MS "B", resp. o rok dříve 
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MS "C" a na příští šampionáty se nepřímo postoupivší týmy utkají v čtyřčlenných 

skupinách, jejichž nalosování určí národní koeficient. Právě v nově vzniklých 

kvalifikačních skupinách už startovaly samostatné týmy ČR a SR. Po neúspěšném 

účinkování na OH byl jmenován noví reprezentační trenér Vladimír Habr a asistent 

Michal Barda. 

Ještě pod hlavičkou ČSFR jsme se utkali na Turnaji čtyř konaném na 

Slovensku. Porazili jsme Dánsko 20:13, Nizozemsko 27:20, které nahradilo kvůli 

válečné situaci na Balkáně Jugoslávii a Německo 23:26. Před MS jsem sehráli ještě dva 

přípravné zápasy se Švýcarskem 22:25 a 25:24. 

13. MS se konalo v březnu ve Švédsku. V základní skupině jsme podlehli 

Egyptu 20:21, porazili Rakousko 22:20 a remizovali se Španělskem 19:19. 

V semifinálové skupině jsme podlehli Francii 18:26, Švýcarsko jsme naopak těsně 

Porazili 24:23 a taktéž Rumunsko 23:21. Jako 4. ve skupině jsme hráli o 7. místo proti 

Islandu, který jsme porazili 22:21. Celkové 7. místo nám zajistilo přímý postup na MS 

1995 a potvrdili jsme příslušnost v širší světové špičce, přesto tento tým měl na víc. Boj 
0 bronzovou medaili nám unikl jen díky smůle v základní skupině. Kdyby mělo 

Rakousko o 1 branku lepší skóre, postoupilo by na úkor Egypta a naše reprezentaci by 

tím získala do závěrečných bojů o 2 body víc, které by nás posunuly právě do bojů o 

medaile. Ale jak už jsem zmínil výše, kdyby v žádném sportu neplatí. 

V kvalifikaci ME nastoupil už tým samostatné ČR a jeho soupeři v boji o účast 
n a ME bylo Lucembursko, Itálie a Rusko. Postup si zajistil jen vítěz a čtyři nejlepší 

^my z 2. míst. Kvalifikaci jsme zahájili v Lucembursku 36:17 a Rusku 18:25. Na závěr 

sezony čekal ještě reprezentační tým ČR turnaj vKielcích, kde podlehl Bělorusku 
2 3 ;26, Polsku 20:24 a Norsku 24:25. 

Reprezentace ČSFR žen na konci roku 1992 se druhým místem na MS "B" 

V Litvě kvalifikovala na MS "A" 93 do Norska, kde bude startovat po vzoru mužů 

sP°lečné družstvo ČR a SR. 

5 , 6 Házená v samostatné České republice 
Po rozdělení federace začala nová éra naší házené. Společná reprezentace mužů 

Č e s k é republiky a Slovenska ještě startovala na MS 93, na které zopakovala 7. místo. 
Č e s k á republika se stala nástupcem ČSFR v kategorii mužů, Slovensko převzalo 
ka te8orii žen. Vznikla nová nejvyšší soutěž složená pouze z českých týmů, avšak 
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výkonnostní rozdíly mezi týmy bývalé federální ligy a novými družstvy byl propastný. 

Na špici se ve dvouletých cyklech střídaly týmy Dukly, Zubří a Plzně, poslední český 

titul před založením společné česko-slovenské ligy získala Karviná. V evropské 

konkurenci naše ligové týmy začaly viditelně zaostávat, házená ztrácela na popularitě, 

pokračoval úbytek členské základny, finanční problémy klubů se prohlubovaly a do 

toho přišly reprezentační neúspěchy. Muži chyběli na prvním ročníku ME 94, 

nekvalifikovali se na OH 96 do Atlanty a v roce 1999 se poprvé v historii se čeští hráči 

nezúčastnily MS. Ženská házená procházela obrovskou krizí, reprezentantky se 

nekvalifikovaly na tři ME v řadě a na MS se umisťovaly na posledních místech. Tento 

trend chtěl CSH zastavit a proto se domluvil se SZH na založení společné ligy 

nej lepších českých a slovenských družstev od ročníku 2000-2001. 

1993-1994 

Premiérovým vítězem české nejvyšší soutěže se stala Dukla Praha, která porazila 
v e finále playoff 3:0 na zápasy Tatru Kopřivnice. Třetí místo vybojovala proti Karviné 
Jatas Plzeň. Loni předposlední Slávie se sestupu po rozšíření ligy vyhnula, letos ji však 
u ž nic od opuštění 1. ligy nic nezachránilo a sestoupila s druhým pražským celkem 
sPartou. Pro příští sezonu je nahradil Starý Plzenec a Baník Ostrava. Vítězem Českého 

Poháru se stala Dukla Praha, ve finále porazila Novestu Zlín, která si tímto zajistila 

účast v PVP. 

Evropské poháry od tohoto ročníku poprvé řídila EHF, Pohár IHF byl proto 

Přejmenován na Pohár EHF. Po rozpadu SSSR, Jugoslávie a ČSFR se na mapě světa 

°hjevil0 mnoho nových států, proto i do pohárů se přihlásil rekordní počet 250 družstev. 
V evropských soutěžích se však českým zástupcům nedařilo. 

Tatra Kopřivnice vypadla z PMEZ hned v 1. kole, když nestačila na islandského 
m i s t ra Valur Reykjavik po výsledcích 23:23 a 18:22. Stejně neúspěšní byli i Plzeňští, 
k dyž byli vyřazeni švédským IK Sävehof dvakrát 17:25. Dukla si drtivou prohrou 20:31 
n a španělské půdě týmu Avidesa Alzira taktéž zavřela postupové dveře, domácí výhra 
2 L : 19 UŽ nic neřešila. Jediný tým, který přešel přes úvodní kolo, byl Baník Karviná, 
k t e r ý v City Cupu, nově založeném evropském poháru pro třetí nejlepší týmy členských 
2 e m í . porazil izraelský Maccabi Petah Tikla 28:10 a 26:13. V druhém kole však nestačil 
n a HB Paris St. Germain Asniéres z Francie 24:29 a 22:22. 
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Před vyvrcholením kvalifikace ME se zúčastnili reprezentanti turnaje Lotto cup 

v Norsku. Podlehli jsem domácím 19:27, remizovali se Švýcarskem 17:17 a porazili 

Litvu 22:18 a juniory Norska 24:15. Dále 

Reprezentační mužstvo ČR pokračovalo v načaté kvalifikaci ME, když porazilo 

Itálii 24:12 a 22:20, Lucembursko 32:10 a podlehlo Rusku 21:22. Druhé místo ve 

skupině je poslalo do dodatečné kvalifikace playoff proti Slovinsku. 

V přípravě na Slovince jsme se 2x utkali s týmem USA 35:18 a 30:16 a 

zúčastnili se turnaje v Portugalsku, kde jsme porazili Bělorusko 32:20, prohráli se 

Švýcarskem 17:18 a remizovali s domácím výběrem 25:25, což nestačilo na víc než na 

3. místo. 

Dvojzápas kvalifikačního playoff jsme nezvládli. Po úvodní prohře 16:19 jsme 

doma vyhráli taktéž o 3 branky 22:19, ale kvůli menšímu počtu vstřelených branek na 

hřišti soupeře jsme se na premiérový ročník ME nekvalifikovali. 

Na konci roku startovalo naposledy společné družstvo ČR a SR na MS žen 

v Norsku, obsadilo konečné 9. místo. Naopak kvalifikaci ME už rozehrálo družstvo žen 

samostatné ČR a povedlo se jí vyhrát, což znamenalo první start ČR na ME žen na 

konci roku 1994. 

Na kongresu IHF byl 23. červen určen jako mezinárodní den házené. 

1994-1995 

Hrací systém pro tuto sezonu doznal změn. Bylo zrušeno playoff a po odehrání 

základní části se tabulka rozdělila na 2 části. Prvních šest týmů sehrálo mezi sebou 

dvoukolově dalších 10 zápasů, stejně tak i družstva na 7. - 12. místě. Výsledky se 

Započítávaly do tabulky po základní části. S předstihem obhájila titul Dukla Praha před 

Zubřím a Kopřivnicí. Sestupující Hranice a Brno nahradí pro příští ročník Slavia Praha 

* Ivančice. Vítězem českého poháru se opět stala Dukla Praha, porazila ve finále 

Karvinou 33:23. 

EHF loni po převzetí pohárů pod svou kompetenci ančnila z důvodu velkého 

<**•> týmů znové vzniklých republik tvář PMEZ. Dle počtu účastníků se hrály 

Dřf^i , , , o • ^u rA\n i ion mistrů po vzoru fotbalistů ve predkola PMEZ, posledních 16 týmu si zahralo Ligu mu* ť 

^č l enných skupinách. 
û » M a Praha s tar tovala p o roční přes távce v P M E Z . v 1. p ředkole porazi la bulharsky 

B e l « o e Petrič 27-17 a 26:23. V 2. předkole si Dukla poradila s řeckým Fi.ippos Veria 

2230 a postoupila do Ligy mistrů. Ve skupiné 2. ročníku této lukmtivní soutéže 
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se střetla s Elgoriagga Bidasoa ze Španělska 19:24, 26:25, francouzským OM Vitrolles 

25:29, 21:22 a německým mistrem THW Kiel 24:28 a 24:23. Přes dobrou hru Dukla 

obsadila poslední 4. místo a v poháru skončila. 

V 1. kole PVP přešla Novesta Zlín těsně přes španělský Pallomano Rubeira 

17:18, 21:19, v 2. kole však už nestačil na islandský Hafnafjordur Reykjavik 20:20 a 

23:26. V Poháru EHF Kopřivnice začala proti litevskému Maistaf Klaipeda 23:22 a 

30:21, ale v 2. kole už jasně nestačila na španělský BM Granollers 19:30 a 13:20. City 

cup si opět zahrál Baník Karviná. V prvním kole dvakrát porazil izraelský Maccabi 

Raamana 20:14 a 20:19, ale jako Zlín a Kopřivnice nepřešli Karvinští přes 2. kolo 

soutěže. Tam je vyřadil portugalský ABC Braga 17:23 a 16:19. 

Reprezentace se v úvodu sezony utkala na Turnaji čtyř zemí s Rumunskem 

30:27, Egyptem 27:22 a domácím Švýcarskem 29:34, za kterým se umístily na 2. místě. 

Další turnaj se konal v maďarském Szegedu, kde jsme podlehli domácím 23:31, ale 

Porazili Rumunsko 29:27 a Jugoslávii 23:20, což znamenalo opět 2. místo. Před MS 

následovala série přípravných zápasů s Rakouskem 22:16, 21:24, SRN 23:29, 23:24, 

Polskem 22:21, 31:17 a Egyptem 22:22 a 18:17. 

MS se konalo v květnu na Islandu, kde házená je sportem č. 1. Konalo se poprvé 
s 24 účastníky rozdělených ve 4 skupinách po 6 týmech. Prvních 7 týmů si zajistilo 

Postup na OH 96. Ve skupině jsme porazili Maroko 25:16, Kubu 29:26, Slovinsko 

23:22, podlehli jen Rusku 17:22, neboť v posledním zápase ve skupině jsme porazili 

Pořizované Chorvatsko 27:25. V osmifinále jsme až po prodloužení udolali Koreu 

26:25 a ve čtvrtfinále nás čekalo Švédsko. Tento technicky i silově vyzrálý soupeř nám 
n e dal šanci, prohráli jsme 17:21. Reprezentačnímu týmu i s navrátilcem Kotrčem 

v sestavě docházely síly. V zápase o 5. - 8. místo jsme podlehli Egyptu 21:25 a 
V Posledním utkání o konečné 7. místo, které zaručovalo postup na OH jsme nedokázali 
Porazit Švýcarsko 21:23. 

V září 1994 se konalo 1. ME žen, které v zápase o 7. místo podlehly Švédkám a 

°bsadily konečné 8. místo. 

1995-1996 

Českým mistrem se stal poprvé ve své historii Cabot Zubří. Po základní části si 

vedoucí příčku i v nadstavbě, druhé místo obsadila Dukla Praha před třetí 
Karvjn 

n°u. Tyto tři kluby jasně dominovaly celému ročníku, u týmů za nimi byl znát 

^ výkonností propad. Na opačném pólu tabulky skončily Sokol Starý Plzenec a 
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jasně poslední Slavia Praha. Pro příští sezonu je nahradly Třeboň a Frýdek-Místek. 

Český pohár získala do třetice Dukla Praha, když porazila Zubří 29:24 a 25:25. 

V pohárové Evropě se českým týmům dařilo čím dál tím méně. Jasně se začalo 

ukazovat, že úroveň domácí nejvyšší soutěže nemůže finančně silným konkurentům ze 

západní Evropy stačit. Domácí týmy byly rok co rok podstaveny před každoroční úprk 

hráčů do zahraničí a mladými kádry bez zkušeností se mohly poměřovat jen s méně 

házenkářsky vyspělými zeměmi. 

V 1. kole PMEZ Dukla vypadla s francouzským mistrem HB Montpellier 24:25 

a 19:24. V PVP Karviná sice těsně přešla v úvodním kole přes italský Cavazzoli 

Rubeira 15:15 a 22:21, dále ji však nepustil CZ Bělehrad, který doma dominoval 18:29 

a v odvetě si postup pohlídal i přes prohru 34:26. V Poháru EHF Zubří porazilo 

Vikingur Reykjavik 27:22 a 23:16, v 2. kole dokonce porazilo doma ukrajinský Šachťor 

Doněck 22:18, ale drtivá porážka v odvetě 13:33 taktéž znamenala stop. Kopřivnice 

startovala v City Cupu a vypadla hned se svým prvním soupeřem, německým BHW 

Hammeln 28:25 a 22:29. 

V lednu se konal tradiční Světový pohár, turnaj nej lepších celků z posledního 

MS. Ve skupině jsme podlehli Švédsku 20:31, Francii 19:36 a remizovali se 

švýcarskem 22:22. V zápase o 7. místo jsme porazili Chorvatsko 25:19. Na Superpohár 
nebyla naše reprezentace opět pozvána, což značilo, že do nejužší špičky jsme dle 

házenkářské Evropy nepatřili. 

Kvalifikací ME prošel reprezentační celek bez zaváhání, s Makedonií vyhrál 
3 3 ;16 a remizoval 27:27, ve zbylých utkáních proti Slovensku 30:23, 28:17 a Maďarsku 
34 ;28, 23:17 neztratil ani bod a s přehledem se z prvního místa poprvé kvalifikoval na 

šampionát. 

V přípravě na šampionát jsme se zúčastnili turnaje v Maďarsku 

2. ME se konalo na přelomu května a června ve Španělsku. Ve skupině jsme 
Porazili Rumunsko 32:25, Francii 31:29, Dánsko 28:22, ale podlehli domácímu 

španělsku 21:25 a tradičně Švédsku 17:24. O 5. jsme bojovali proti Chorvatku a i přes 

Prohru 25:27 jsme si zajistili přímý postup na MS 97. Bohužel poslední volné místo na 

° H vybojovalo stříbrné Španělsko a ČR na OH opět chyběla. 

Na prosincovém MS v Rakousku a Maďarsku se české ženy poprvé utkaly 
S prezentací Slovenska. Výsledkem byla symbolická remíza. Celkově však ženská 
rePrezentace neuspěla a obsadila 13. - 16. místo. Výkonnostní krize v ženské házené 
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pokračovala neúspěchem v kvalifikaci ME v Dánsku, když ženy obsadily až 3. místo ve 

čtyřčlenné kvalifikační skupině, čímž nemohly poprat o účast na OH i MS. 

1996-1997 

Po dvouleté přestávce se soutěžní komise navrátila k hernímu systému z prvního 

ročníku české nejvyšší soutěže, opět se tedy po základní části hrály vyřazovací zápasy 

Playoff. Cabot Zubří obhájil mistrovský titul, když až v pátém zápase udolal Baník 

Karviná. K titulu přidal i Český pohár po finálové výhře nad Plzní 26:16. Naopak 

v nadstavbové části o udržení se mezi posledními čtyřmi celky nejméně dařilo Baníku 

Most a Kopřivnici. Přesto se Kopřivničtí v lize udrželi, neboť pro finanční problémy se 

tým Ivančic pro příští ročník ze soutěže odhlásil. 

V PMEZ zaplatili hráči Zubří nováčkovskou daň hned v 1. kole proti CZ 

Bělehrad. Prohráli oba zápasy 23:24, 26:28 a byli vyřazeni. V PVP si na úvod Dukla 
praha poradila s izraelským Maccobi Raanana 31:27 a 26:17. V 2. kole je však zaskočil 

španělský Elgorriaga Bidasoa vysokou porážkou 20:30 a ani doma 25:26 nedokázala 
Dukla zvítězit. V 1. kole Poháru EHF čekal Karvinou taktéž soupeř z Izraele, Ness 

Sión. Po dohodě se obě utkání hrála v Karviné a domácí je vyhráli 31:19 a 26:20. 
V následujícím kole nedal německý SG Flensburg Karvinským šanci a po remíze 21:21 

doma vyhrál 18:26, čímž Karvinou z poháru vyřadil. V City cupu Plzeň si taktéž 

Pozvala svého soupeře, běloruský Universita Gomel, na oba zápasy domů a bez 
zaváhání ho porazila 28:16, 28:15. Ani náš poslední zástupce v evropských pohárech 
nePřešel přes 2. kolo, když Plzeňští prohráli s norským HK Drammen 20:27 a 22:24. 

Na podzim sehrála reprezentace kvalifikaci MS v Japonsku. Ve skupině porazila 
2 x Nizozemsko 31:18, 26:20, Izrael 25:23, 27:19 a ztratila body pouze s Běloruskem, 
k dyž po domácí výhře 25:20 už odveta 21:24 nemohla nic změnit na našem 1. místě a 

Ujištěný postup na MS. V tomto ročníku se za velké finanční dotace uskutečnil 1. 
r°Čník Czech Cupu, na který byli pozváni: vítěz ME z Ruska 21:24, Mistr světa Francie 
2 3 : 2 1 a poslední Olympijský vítěz z Chorvatska 23:19. Druhé místo v silné konkurenci 
b y , ° Předznamenáním dobré formy před nadcházejícím MS. Na posledním přípravném 
tUrnaji však reprezentanti nepokračovali v dobrých výkonech, když prohráli s Francií 
2 0 : H Chorvatskem 21:26 a porazili jediný Egypt 22:20, který bude našim prvním 
SouPeřem na MS. 

15. MS se poprvé konalo mimo E v r o p u , v Japonsku. Ve skupině jsme prohráli 
S % P t e m 22:24, porazili Brazílii 24:10, Portugalsko 28:24, Tunis 19:18 a v posledním 
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utkání ve skupině podlehli Španělsku 26:29. Jako 3. celek ze skupiny jsme v osmifinále 

nastoupili proti druhému týmu z protější skupiny Maďarsku. Tento zápas, který určoval 

o úspěchu či neúspěchu jsme těsně prohráli 19:20, což znamenalo konečné 11. místo. 

Zavládlo zklamání, ale celý turnaj provázely český tým zranění, takže v závěru došly 

tolik potřebné síly. 

Zeny zaznamenaly po odmlce výraznější úspěch, když dokázaly vyhrát 

kvalifikační skupinu a postoupit na příští MS. 

1997-1998 

Po 24 letech získala Plzeň svůj druhý titul mistra republiky. Ve finále si ve třech 

zápasech poradila s Karvinou. Třetí místo až v pátém zápase s Duklou vybojoval mistr 

z posledních 2 sezon HC Zubří. Ligu opustili hráči Zlína a Třeboně, když v šesti 

nadstavbových zápasech proti dalším dvěma celkům bojujících o záchranu prokázaly 

nejslabší formu. Pro příští sezonu je nahradil Náchod a S. Kostelec n. Hané. Plzeň 

napodobila loňský double Zubří, když získala Český pohár po vítězství nad Duklou 

26:22. 

Během ročníku se začalo vážně uvažovat o založení společné česko-slovenské 

hgy, nebyl to jediný cíl. ČSH kandidoval spolu se SZH na uspořádání ME 2002. 

V prvním kole PMEZ oproti loňsku už Zubří nezaváhalo, porazilo Dinamo 

Bukurešť 35:22, 26:26 a postoupilo jako náš druhý celek do Ligy mistrů. Tam narazilo 

na mistra Maďarska Fotex Veszprem, se kterým oba zápasy prohrálo 24:30 a 22:27, s 

německým mistrem TBV Lemgo taktéž 22:27, 22:31, jedinou výhru zaznamenali hráči 

Zubří v odvetě smakedonským Japa Resen 32:30 po úvodní prohře 26:33. Poslední 

místo sice znamenalo konec v soutěži, ale zápasy byly dobrou školou a měřítkem pro 

naše hráče. 

V 1. kole PVP se Plzeň utkala s chorvatským Karlovačka Banka, po úvodní 

Prohře 24:26 dokázali Plzeňští v domácí odvetě vysoko vyhrát 35:24 a postoupit do 2. 

kola. Španělský Caja Santander však byla nad jejich síly a po výsledcích 21:32, 23:19 
v poháru skončili. Karviná prokázala dobrou formu v Poháru EHF. V 1. kole smetla 

řecký Xini Atény 33:19, 31:24, v 2. kole díky většímu počtu vstřelených branek na 

hřišti soupeře přešla přes norský Sandeijord 24:19, 21:26. Ve čtvrtfinále se utkala 
s CSKA Moskva. Domácí výhra 29:23 dávala dost šancí do odvety, ale v Rusku 

Karviná podlehla o 10 branek 20:30 a byla vyřazena. Dukla měla v City Cupu smůlu na 
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los, když v 1. kole narazila na švédský IFK Skövde. Doma sice vyhrála 24:19, ale 

následná prohra 19:28 ji vyřadila hned na začátku soutěže. 

Po neúspěšném účinkování reprezentačního celku na MS se změnilo vedení 

mužstva, novým trenérem byl jmenován Jiří Kekrt. Muži začali sezonu kvalifikací ME 

v Itálii, které bylo vrcholem tohoto ročníku. Střetli jsme se Slovinskem 29:25, 25:26, 

s Izraelem jsme opět ztratili body remízou 24:24, následně vyhráli 24:23. Favorit na 

postup z Francie nás porazil 19:28 a domácí remíza 20:20 nakonec znamenala 2. místo a 

postup na ME. 

2. ročník Czech Cupu měl problémy s finančním zajištěním, dotace byly nižší a 

proto účast přislíbilo pouze Rusko a Egypt. Oběma soupeřům jsme podlehli 18:29 a 

21:26. V přípravných utkáních před ME jsme sehrály 3 utkání se Švýcarskem 24:20, 

25:20, 24:29, dvakrát jsme hráli s Německem 28:23, 23:24 a Slovenskem 30:21, 26:24. 

Na ME jsme mohli zabojovat o jedno z pěti posledních míst zaručující účast na 

MS v Egyptě. Bohužel jsme totálně propadli v zápasech základní skupiny, když jsme 

Podlehli postupně Rusku 21:22, Chorvatsku 24:30, Španělsku 22:35, Maďarsku 25:27 a 

Porazili jen slabou Makedonii 38:18. Páté místo ve skupině zaručovalo jen boj o 9. 

místo, v kterém jsme opět prohráli, tentokrát s Litvou 36:38 po prodloužení. Na vině 

nezdaru mohlo být, že se oproti roku 1997 z 50% změnil kádr, starší zkušení hráči se 

omluvili nebo se vzdali reprezentace, což narušilo soudržnost reprezentačního celku. 

Ženská reprezentace dosáhla na MS v SRN stejného umístění jako na posledním 

MS muži, 13. místo plně odrazovalo slabou úroveň naší ženské házené. To se potvrdilo 
1 v následné kvalifikaci ME, když ženy ve čtyřčlenné skupině vyhrály jen 1 zápas a 
nepostoupily na šampionát. 

1998-1999 

Titul obhájil Kovopetrol Plzeň, když v 5. finálové zápase porazil Frýdek-Místek. 
V ^pasech o 3. místo jasně dominovala Dukla, která 3:0 porazila Karvinou. V zápasech 
0 udržení neuspěly Lovosice a Kostelec na Hané. Do ligy se vrací Zlín a nováček 

Třeboň. Český pohár získala Dukla Praha, ve finále přehrála Karvinou 29:24. 

V PMEZ se Plzni podařilo napodobit Zubří a postoupit do Ligy mistrů. Nejdříve 
V š a k v 1. kole přešla přes makedonský RK Pelister Gigola 27:30, 30:22. V Lize mistrů 
Však narazilo na krutou realitu v podobě síly evropské házené. Z šesti utkání nezískali 
a n i bod. Prohráli se slovinským Celje 21:27, 22:38, španělským Portland San Antonio 
2 2 : 28, 26:32 a švédským Goteborgem 20:29 a 18:25. 
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V 1. kole PVP přešla Dukla přes chorvatský Citara Dakovo 34:30, 26:21, ale 

úvodní porážka v 2. kole od německého TV Niederwürzbachu 21:36 znamenala jasný 

konec nadějí do odvety 29:29. Karviná reprezentovala českou ligu v Poháru EHF. V 1. 

kole porazila slabý HB Dudelange z Lucemburska 32:18, 22:15. V následujícím kole 

Porazil ukrajinský Šachťor Doněck 26:24, 21:21. Ve čtvrtfinále odehrála Karviná obě 

utkání ve Španělsku s BM Valladolid. Úvodní prohra 24:34 znamenala konec 

Postupových nadějí, výhra v odvetě 37:34 byla jen ukončením španělského zájezdu. 

V srpnu se reprezentační družstvo sešlo na soustředění před kvalifikací MS. 

K přípravnému trojzápasu jsme pozvali Alžírsko 25:25, 25:24, 25:20. Z kvalifikace 

Postupovali jen vítězové, přesto po výsledcích s Izraelem 26:24, 22:24, Tureckem 
35:35, 28:25 a Norskem 20:25 a 22:22 jsme skončili až za Norskem. Konečné 2. místo 

znamenalo, že se poprvé v poválečné historii nezúčastní čeští hráči MS. Neosvědčil se 

návrat zkušených hráčů do repre, kteří se j í před loňským ME vzdali. V jejich hře byla 

znát nižší motivace a bojovnost. 

Třetí ročník Czech Cupu se přejmenoval na Vánoční turnaj. Utkali jsme se 

Slovenskem 25:19, Ruskem 26:34 a Jugoslávií 29:33. Obsadili jsme 3. místo. 

Před kvalifikací ME 2000 jsme se 4x utkali s Nizozemskem 29:17, 28:17, 32:13, 

Na ME postupovali vítězové skupin a čtyři nejlepší týmy z druhých míst se utkali 
v nadstavbovém playoff. V samotné kvalifikaci jsme se utkali s týmy Řecka 27:18, 
2S;20, Bosny a Hercegoviny 27:29, 32:26 a Běloruska 23:28, 25:27. Obsadili jsme 
Celk°vě 2. místo ve skupině, ale dle počtu bodů to znamenalo první nepostupovou 
p°zici. Mladé mužstvo po neúspěšné kvalifikaci MS ukázalo na slabou úroveň naší ligy. 

Ženy z kvalifikace MS 99 postoupily jen díky většímu počtu vstřelených branek, 
krl v 

yz všechny účastnice kvalifikační skupiny dosáhly stejného počtu bodů. 

1999-2000 
Zástupci Č S H a S Z H dokonči ly p lány společné ligy v příš t ím ročníku, do 

|>i 
e r é h o se dle předpisu mělo kvalifikovat prvních šest týmů extraligy mužů. Plány to 

b y l y vskutku megalomanské, v návrhu byla i budoucí účast týmů z Polska, Maďarska a 

f o u s k a . V lize se tedy nehrálo pouze o titul, ale i o postup do nově vznikající HIL. 
J a k ukázala budoucnost, tak pouze na několik let v posledním ročníku ryze české 
neJVygší S o u t ě ž e z v í t ě z i H h r á č i K a r v i né , kteří ve finále porazili své soupeře ze Zubří 3:1 
Ha ' 

2aPasy a tím získali po 28 letech mistrovský titul. Bronz získala až v 5. zápase Plzeň 
Sp°lu s týmem Zubří, Dukly a Ostravy se mohli těšit na boje se svými slovenskými 90 



protějšky. Zbylých šest družstev se zapojilo do 1. národní ligy ČR. Český pohár získal 

Baník Karviná po vítězném finále s Duklou 23:20. 

Poprvé od založení PMEZ v ročníku 1957/1958 se nezúčastnil český mistr této 

evropské soutěže. Účinkování v pohárových soutěžích bylo pro naše ligová družstva 

ztrátová, přinejmenším vyrovnanou finanční bilanci by zaručoval pouze postup mezi 

nejlepších osm, což při výsledkové mizérii z posledních let by bylo pouze bláhové 

přání. Proto se Plzeň zmítaná finanční tísní do nového ročníku PMEZ nepřihlásila. 

V PVP se představila Dukla Praha proti nizozemskému HV Emmin Omstriken a 

postoupila dál po výsledcích 27:17 a 25:21. V 2. kole je los svedl s německým TBV 

Lemgo. Po vyrovnaných zápasech 23:25 a 24:24 však musela Dukla pohárovou soutěž 

opustit. Poprvé v evropských pohárech startoval Frýdek-Místek, překvapivý vicemistr 

loňské sezony. Evropská premiéra se mu však nepovedla, v 1. kole ho vyřadil 

jugoslávský Lovcen Osiguranje Centinje 28:23, 23:34. Nejlépe si z našich zástupců 

vedlo Karviné. Ta v 1. kole vyřadila nizozemský Hirschmann Gellen drtivými výhrami 

49:16 a 30:20, v 2. kole proti dánskému IF Frederiksberg po úvodní prohře 22:24 zabral 

v odvetě 31:21 a ve čtvrtfinále potkal soupeře nejtěžšího, německý TV Grosswaldstadt. 

Oba pohárové zápasy skončily stejným výsledkem 28:26, proto se muselo rozhodnout 

v rozstřelu 7m hodů. V něm bylo německé družstvo šťastnější, když porazilo Baník 3:1. 

Špatné výkony reprezentačního družstva znamenaly opětovnou změnu na 

trenérském postu. Na něj se vrátil Vladimír Habr a přizval si k sobě asistenta Jiřího 

Kotrče. Na podzim jsme se utkali s Polskem 24:27, 2x se Slovenskem 22:23, 23:21 a 

Švýcarskem 17:16, 25:20. Proběhl i 4. ročník Vánočního turnaje, na kterém jsme 

obsadili 2. místo po zápasech se Slovenskem 29:25, Ruskem 17:18 a Maďarskem 27:18. 

V lednu jsme museli projít předkvalifikací MS 2001. Ve skupině jsme se střetli 

s Rumunskem 18:25, 32:30, Itálií 29:14, 29:25 a Slovenskem 21:23, 30:18. Obsadili 

jsme 1. místo a postoupili do závěrečného kvalifikačního playoff proti Portugalsku. 

V tomto rozhodujícím dvojzápase jsme po domácí výhře 19:15 v odvetě 22:27 neuspěli 

Přesto jsme se na MS kvalifikovali, neboť dle klíče měl poražený z dvojice sehrát 

dodatečnou kvalifikaci s vítězem oceánské kvalifikace. Oceánská federace však přes 

urgence IHF svého zástupce neoznámila, tak ČR postoupila na MS bez boje. 

Ženy se zúčastnily MS v Norsku. Ve skupině se jim nedařilo, z 5. místa 

nepostoupily do vyřazovacích bojů a skončily na celkovém 19. místě. Ktomu 

v dubnové kvalifikaci ME 2000 neuspěly proti Maďarsku. Krize ženské házené v tomto 

období nabývá svého vrcholu, potřetí bude naše ženská reprezentace na ME chybět. Po 
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těchto neúspěších ukončilo 10 hráček reprezentační kariéru a začal se budovat nový 

reprezentační tým. 

5.7 Společná Česko-slovenská liga v letech 2000-2005 

1. ročník HIL byl pro mnohé trenéry, hlavně českých týmů, zklamáním, neboť 

výkonnost slovenských týmů nedosahovaly těch českých. Přesto postupné zvyšování 

kvality týmů z východní skupiny byla příslibem vyrovnanějších bojů o titul 

federativního mistra. Hlavním problémem nové soutěže byla nepřítomnost generálního 

sponzora a malá medializace nového federativního ročníku. Dalším možným 

problémem bylo, že nejvyšší soutěž v házené primárně nespravuje český ani slovenský 

svaz házené, ale soukromá společnost Handball 2000 s.r.o. Divácký zájem česko-

slovenskou soutěž se vyšplhal na číslo 161 230, což dává průměr 707 diváků na jedno 

utkání. Takové číslo neprokazovalo vysoký divácký zájem o novou soutěž, 

proklamovaný příděl TV přenosů se nerozběhl a ani tisk výrazně nerozšířil své 

zpravodajství o nejvyšší soutěži házené. Společná HIL neměla od začátku na růžích 

ustláno. Cestovní náklady se oproti ryze české soutěži zdvojnásobily a proklamovaný 

výkonnostní růst u českých týmů nenastal. Společný projekt pomohl hlavně slovenské 

straně, jejíž týmy se po stránce taktické i herní postupně dotahovaly na kluby z Čech. V 

pětileté historii společného podniku dominoval Baník Karviná, který získal 4x český i 

federální titul, jednou zvítězili hráči Frýdku-Místku. 

V listopadu 2004 rozhodl výkonný výbor Českého svazu házené, že po pěti 

letech existence projekt společné česko-slovenská Interligy skončí. Pro samostatnou 

česká liga se vyslovila většina domácích klubů. Dle vedení ČSH se vyčerpaly všechny 

možnosti, jak by mohla Interliga marketingově a mediálně uspět. Dalším motivem 

návratu k samostatné lize je podle něj snaha podpořit bývalé házenkářské bašty Plzeň, 

Jičín, Lovosice, Třeboň, Ostrava či Zlín, které se při existenci společné soutěže dostaly 

do izolace. Ženská Interliga, která vznikla po vzoru mužské HIL v roce 2001, nadále 

pokračovala a pokračuje dodnes. Z mezinárodního hlediska Interliga nepřinesla lepší 

výsledky, reprezentace se nekvalifikovala na MS 2001, 2003 ani na 2005, olympijské 

turnaje v Sydney a v Athénách se odehrály taktéž bez naší účasti, pouze na ME 2002 a 

2004 jsme obsadili 8., resp. 15. místo. V klubových soutěží se výrazněji prosadil pouze 

Baník Karviná, který se 4x zúčastnil prestižní Ligy mistrů, což ho ovšem každoročně 

stálo nemalé finanční výdaje, a proto nemohl dlouhodoběji udržet své nej větší hvězdy. 
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2000-2001 

Před zahájením nové společné soutěže se z finančních důvodů odhlásily týmy 

Cress Ostrava a Tatranu Prešov, nahradily j e Nové Zámky a finančně zajištěn vítěz 2. 

národní ligy ČR Allrisk Praha, který tímto přeskočil 1. národní ligu a vstoupil rovnou 

do soutěže federální. Této ligy se zúčastnilo 6 českých a 6 slovenských družstev. Týmy 

ze stejné země sehrály mezi sebou čtyřkolově 20 zápasů a 2x se vzájemně utkaly týmy 

z ČR a SR. Po základní části následovalo pro 4 nejlepší z každé skupiny národní playoff 
0 titul mistra republiky, následně 8 nej lepších týmů společné ligy hrálo playoff o 

federální titul. Oba tituly získala zaslouženě Karviná, českým vicemistrem se opětovně 

stal Frýdek-Místek. Poslední dva týmy bez ohledu na národnost změřily síly v baráži 
s vítězi národních 1. lig, Allrisk a Bratislava svou interligovou příslušnost obhájily. 

1. ročník HIL byl pro mnohé trenéry, hlavně českých týmů, zklamáním, neboť 

výkonnost slovenských týmů nedosahovaly těch českých. Přesto postupné zvyšování 

kvality týmů z východní skupiny byla příslibem vyrovnanějších bojů o titul 

federativního mistra. Hlavním problémem nové soutěže byla nepřítomnost generálního 

sponzora a malá medializace nového federativního ročníku. Dalším možným 

Problémem bylo, že nejvyšší soutěž v házené primárně nespravuje český ani slovenský 
Svaz házené, ale soukromá společnost Handball 2000 s.r.o. Divácký zájem česko-

slovenskou soutěž se vyšplhal na číslo 161 230, což dává průměr 707 diváků na jedno 
utkání. Takové číslo neprokazovalo vysoký divácký zájem o novou soutěž, 

Proklamovaný příděl TV přenosů se nerozběhl a ani tisk výrazně nerozšířil své 

Zpravodajství o nejvyšší soutěži házené. Společná HIL neměla od začátku na růžích 

ustláno. 

Na konci sezóny bylo rozhodnuto, že druhý ročník HIL se bude hrát stejným 

Způsobem jako první, jedinou změnou bude, že všechna utkání play off se budou hrát na 
3 Vítězná utkání a zvyšuje se počet cizinců, kteří mohou nastoupit v jednom týmů, na 

tři. 

Reprezentace se zúčastnila už tradičního Vánočního turnaje, tentokráte hraném 
V Maďarsku. Remizovali jsme s Polskem 23:23, prohráli se Slovenskem 26:28 a porazili 
d°uiácí Maďarsko 25:21, což stačilo pouze na 3. místo. Před lednovým MS se 

p rezen tace sešla k přípravnému dvojzápasu proti Slovensku 21:25 a 28:19. 
• áf „e k o n a l ve Francii a naše reprezentační 

V pořadí již 17. světový šampionat se Konai 
dm* 4 . -UcHní skuninv. V prvním zápase však podlehli 
UrUzstvo si vytyčilo za cíl postoupit ze zakladni skupiny, y 
Pom, , • -,oit ofi-26 švédskému výběru podlehli 22:29, 

rtugalsku 19:29, s Egyptem remizovali 2ô./o, svc 
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outsidera šampionátu z Maroka přehráli jasně 40:23. V posledním utkání proti Islandu 

stačilo našemu výběru vyhrát, avšak remíza 29:29 nás vyřadila z mistrovství, ve skupině 

jsme obsadili nepostupové 5. místo. A stačilo tak málo, aby v poslední minutě proměnil 

Tonar proti Islandu 7m hod. V házené se však na kdyby nehraje a celkové 18. místo 

bylo historicky nejhorším umístění reprezentačního celku na světových šampionátech. 

Na konci sezony si reprezentační družstvo napravilo reputaci v kvalifikaci ME, 

když v rozhodujícím dvojzápase o postup na šampionát porazilo tým Finska 18:22, 

29:21. 

Nově sestavené ženské reprezentační družstvo neuspělo v kvalifikaci na MS 

2001 proti Dánsku. 

2001-2002 

Český titul získal HC Baník Karviná, když ve finále západní divize si poradil 3:0 

"a zápasy s Frýdkem-Místkem. Ve finále druhého ročníku HIL hrál Baník s vítězem 

slovenské play off MSK Povážská Bystrica doma 24:24, následně vyhrál na půdě 

soupeře 36:26 a po zisku českého obhájil i federativní titul. Konečné 3. místo západní 
d ,vize si po vítězství 3:1 na zápasy proti HC Zubří udržel Allrisk CAC Praha. V baráži 
Í Í C Dukla jasně porazila vítěze 1. ligy z Hranic 2:0 na zápasy, udržela si pro příští 

sezonu interligovou příslušnost a potvrdila tím značný výkonnostní rozdíl mezi těmito 
d v ěma soutěžemi. Český pohár se hrál v Brně a Baník Karviná zde zkompletoval 

Pohárový hattrick, když ve finále porazil SKP Frýdek-Místek 38:23. 
Vedení ČSH a SZH se dohodlo, že od příštího ročníku 2002-2003 bude po vzoru 

m u žské HIL vytvořena česko-slovenská liga házené žen WHIL 
V prvním předkole Ligy mistrů si h á z e n k á ř i Karviné poradili s litevským 

Granitasem Kaunas, když vyhrál oba zápasy 32:20 a 23:20. Ve druhém předkole český 
m i str narazil na švýcarský St. Gallen. Opět svého soupeře porazili v obou zápasech 
3 8 : 2 ? , 36:25 a postoupili do jedné ze čtyř osmifinálových skupin, což byl cíl českého 

^ P i ó n a . Ve skupině se postupně utkali s mistrem Španělska Adamar Leon 29:27, 25: 
3 l ' slovinským Pivovarna Lásko Celje 21:31, 31:32 a ruským CSKA Moskva 33:25, 
3 l : 3 2 - Sen o čtvrtfinále se českému mistru rozplynul, když skončil ve skupině na 3. 

^'stě. 

V 1. kole Poháru EHF si Radegast Frýdek-Místek lehce poradil 
S ^ n á s o b n ý m mistrem Gruzie ševardeni Tbilisi 40:26 a 29:21. Obě utkání s 
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Gruzínci hráli frýdeckomístečtí házenkáři na domácí půdě pod podmínkou uhrazení 

cestovních nákladů soupeře. 

Ve II. kole Poháru EHF hrál naopak Frýdek-Místek oba zápasy na hřišti druhého 

nej lepšího klubu ruské ligy Dynama Astrachaň. Ani v jednom čeští házenkáři neuspěli a 

prohráli 27:33 a 27:29. Pouť druhého zástupce české házené v evropských pohárových 

soutěžích (Dukla a Zubří starty z ekonomických důvodů vzdaly) tak skončila. 

Další prověrkou před mistrovstvím Evropy ve Švédsku prošla česká 

reprezentace. Na turnaji v Německu nejprve podlehli domácímu A týmu 32:19, poté 

Přehráli Švýcary 23:22 a v závěrečném duelu remizovali s německým B týmem 33:33. 

Před V. Mistrovství Evropy v házené, které proběhlo 25.1 - 3.2. byli mnozí 

vzhledem k výsledkům v přípravě pesimisty. Určitě našemu reprezentačnímu týmu 

Pomohl příchod Alexandra Radčenka, který týden před mistrovstvím získal české 

občanství, stejně jako skutečnost, že v mužstvu byla šestice dalších karvinských hráčů, 

která byla z ligy dobře sehraná. Vedle ní jeli na šampionát také zkušení matadoři Šetlík 
nebo Šuma. 

V základní skupině jsme se utkali postupně se Švédskem, kterému jsme podlehli 
2 2 ; 3 l , S Ukrajinou a Polskem, které jsme porazili 30:27, resp. 25:24. Ve skupině jsme 
z druhého místa postoupili do další fáze šampionátu. Tu tvořily 2 čtvrtfinálové skupiny 

P° 6 družstvech, tj. 3 nejlepší ze základních skupin. Výsledky ze základní skupiny se 
2aPočítávaly. 
V úvodním zápase čtvrtfinálové skupiny jsme podlehli Dánsku 25:31 a dále i Rusku 
2 0 ;29. PO následné výhře nad Portugalskem 29:27 jsme obsadili ve skupině 4. místo a to 

Znamenalo boj o celkové 7.místo proti stejně umístěnému celku z druhé čtvrtfinálové 
SkuPiny. Tím bylo Španělsko, k t e r é m u jsme v našem posledním utkání na mistrovství 

Podlehli 29:36 a obsadili celkové 8. místo. ME vyhrálo domácí Švédsko, které ve finále 
8 4 Po prodloužení porazilo Německo, bronz vybojovalo Dánsko. Pro českou 

prezentac i bylo 8. místo bráno jako úspěch, i když v případě více mezistátních 

l e n o s t í našich reprezentantů by možná byl výsledek ještě lepší. 

Čeští házenkáři se na závěr sezony utkali o postup na mistrovství světa 2003 v 

^0r tugalsku s týmem Chorvatska. První zápas v Záhřebu prohráli 24:35, pak i doma 

2 6 , 3 2 a tak na světový šampionát nejeli. 
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Reputaci české házené napravila alespoň reprezentace žen, která si po dlouhých 

osmi letech zajistila postup na mistrovství Evropy.61 

2002-2003 

Vítězem nejvyšší české soutěže se stal Frýdek-Místek, když v play off neprohrál 

ani jeden zápas, třetí místo obhájil po boji s Karvinou Allrisk Praha. Český mistr 

potvrdil nadvládu českých týmů v HIL i ve finále interligy, když dvakrát porazil 

slovenského mistra Povážskou Bystricu. 

Třetí ročník se vyznačoval značnými finančními problémy v českých klubech 

hrající nejvyšší soutěž. Pro finanční krizi se spojil HSC Plzeň s Allriskem Praha, který 

taktéž dramaticky snížil svůj r o z p o č e t . Plzeň odmítly v HIL nahradit pro finanční 

náročnost všechny oslovené týmy z nejvyšší české soutěže. Západní českou skupinu 

tedy hrálo jen 5 týmů. Baráž o udržení se v tomto ročníku nehrála. Slovenským 

nováčkem ligy byl Famakol Prešov. 
Zásadními změnami prošel hrací systém soutěže. Tabulky západních a 

, * v 7ákladní části se všechny kluby utkaly východních divizí splynuly v jednu a v zaKiaum y 
j nirJnvp střetlv zvlášť české a slovenské celky, dvoukolově. Poté se mezi sebou dvoukolove streuy zv y 

Nejlepší čtyři kluby obou zemí hrály play off o národní tituly. 
Pro finanční nákladnost se do PVP a Poháru EHF nepřihlásily týmy Frýdku-

Místku a Al.risku Praha. Jediným českým zástupce v pohárové Evropě byl jen HC 
, • A n r> nředkola Ligy mistrů proti slovenské Baník Karviná. Karvinští byli nalosovani do 2. předkola gy ť 

n v „ j n r n á c í soutěže porazili dvakrát stejným skóre 
Povážské Bystrici. Známého soupere z domácí soui v 

l X . v ní se střetlv se slovinským Prule 67 
31:25 a postoupili do skupiny hlavní s o u l e Z e . V m s e stře y 

Lubla* 29:36, 27:34, francouzský. Montpellier 30:32, 23:26 a ruskytnCehovsk, 

Medvědi Moskva 35:27, 23:40. Ve skupin, obsadi.1 poslední 4. tutsto a b y „ z pobaru 

V y r a z e n i ' , mlvnulv na povrch další problémy v české 
Hned na začátku nové sezony j ^ ^ ^ 

házené. Nový reprezentační trenér Rashslav Trtfk ^ ^ 

Místku se dostal do snoru s vedením k o n k u r e n č n í h o H C Ban , . . . . „ KU, se dostal do sporu s e g r e p r e z e n t a c l dohodlo az 
S v é h r á č e na r e p r e z e n t a č n í srazy u v o l ň o v a t . Vedeni b 

@ 1 9 9 8 ; poslední revize 15.4.2007. Dostupný z WWW: 
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v závěru roku, kdy po nevydařeném účinkování v Lize mistrů rozprodala svůj kádr a 

kdy v podstatě už neměla reprezentačnímu celku co nabídnout. 

I nová Interliga žen se začala hrát v lichém počtu, 6 českých a 6 slovenských 

týmů doplnil rakouský mistr a 6-ti násobný vítěz PMEZ Hypo Niederösterreich Vídeň. 

Reprezentace žen hrála na konci roku ME v Dánsku, kde obsadila konečné 8. místo. 

Účast na MS si proto musela vybojovat v kvalifikaci, ve které uspěla proti Nizozemsku. 

Reprezentace mužů sehrála přípravné turnaje v Portugalsku, v Polsku, Německu 

a Španělsku, na kterých vyhrála jen dva zápasy s mimoevropskými celky. 

Vrchol sezony v podobě kvalifikace ME 2004 se českému týmu povedl, porazil Bosnu a 

Hercegovinu 24:18 a 32:22. 

Na světovém šampionátu v Portugalsku, na kterém jsme v dosavadní historii 

chyběli teprve podruhé, obsadili první příčku hráči z Chorvatska.62 

2003-2004 

V této sezoně došlo k rozšířením počtu účastníků HIL na 16, a proto došlo opět 

ke změnám v systému nejvyšší soutěže. Počet českých týmů doplnily družstva z 

Kostelce na Hané, Loun a Hranic. V základní části se střetly všechny týmy dvakrát 

každý s každým, ve druhé části se pak česká i slovenská skupina rozdělila na poloviny 

po 4 družstvech a v nich pak hrály týmy o titul a o záchranu. Poslední celky každé ze 

skupin měly sestupit. 

O titul českého mistra se utkala Karviná, která přešla přes Duklu 3:1 na zápasy, 

s pražským Allriskem, který překvapivě 3:2 porazil vítěze základní části Frýdek-Místek. 

Titul nakonec získala Karviná po boji 3:2 na zápasy. Bronz získal exmistr z Frýdku-

Místku. Ve finále Interligy se český mistr utkal s Prešovem, slovenský mistr poprvé 

dokázal zvítězit a Prešov získal federální titul. Do dalšího ročníku si vybojoval postup 

vítěz 1. české ligy Házená Brno, sestupující Hranice se zachránili na úkor Loun, které se 

z finančních důvodů do dalšího ročníku nepřihlásily. Svaz získal pro HIL generálního 

sponzora, oficiální název soutěže byl AAA Auto Handball International League. Příliv 

finančních prostředků a mediální zviditelnění sportu měl ukončit největší finanční krizi 

v házené. 

62 iDNES [online], ©1998, poslední revize 15.4.2007. Dostupný z WWW: 
<http://sport.idnes.cz/hazena.asp.cz>. 
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Házenkáři Karviné se v základní skupině Ligy mistrů utkali s francouzským 

Chambery Savoie HB 26:34, 28:36, chorvatským RK Metkovič Jambo 38:27, 25:28 a 

Pfadi Winterthur ze Švýcarska 29:38, 34:31. Třetí místo ve skupině sice znamenalo 

vyřazení z Ligy mistrů, ale přesto v pohárové Evropě zůstali. Byli nalosováni do 

osmifinále Poháru vítězů poháru proti švédskému HK Drott Halmstad.21:26, 23:22 a 

v pohárech skončili. 

Finanční ozdravný proces v české házené se projevil i v reprezentaci. Svaz po 

době, kdy reprezentanti startovali na světových akci za své skončil, byly vypsány 

prémie za umístění na MS a ME. 

Reprezentace se před letošním ME vydala testovat formu do Švýcarska. Tam je 

čekaly týmy Rakouska, Tuniska a Švýcarska. Přišla porážka s Rakouskem, výhra 

s Tuniskem a prohra se Švýcarskem. Na konci roku zajelo reprezentační družstvo do 

Tuniska na dobře obsazený turnaj, kde dokázalo překvapivě porazit Francii a skončili 3. 

za Tuniskem a Švédskem. Na závěrečném přípravném turnaji v Norsku před ME 

Porazili Tunisko, Portugalsko a po těsné prohře s Norskem obsadili 2. místo. Přesto 

forma před vrcholem sezony byla více než dobrá. 

Na ME v základní skupině začali naši reprezentanti prohrou s Maďarskem 

25:30, domácím Slovincům podlehli 33:37, remizovali s Islandem 30:30 a o skóre 

Postoupili ze 3. místa do čtvrtfinálové skupiny. V ní podlehli Německu 27:37, porazili 

Lancii 32:31 a na závěr svého účinkování podlehli týmu Srbska a Černé Hory 30:37. 

Celkově obsadili 11. místo. V kvalifikačním utkání o MS v Tunisku se čeští házenkáři 

střetli s Portugalskem. Po úvodní prohře 21:28 dokázali doma vyhrát 33:25 a postoupili 
n a MS v Tunisku. 

MS házenkářek v Chorvatsku, v základní skupině skončili na nepostupovém 4. místě a 
v závěrečném zúčtování obsadily 15. místo. V kvalifikačním dvojzápase na ME 2004 

Proti Islandu 2x vyhráli a kvalifikovali se na šampionát v Maďarsku. 

Ž e n y hrá ly n a M S v Chorvatsku , k d e se j i m nepodař i lo t ě sně p o s t o u p i t z e 

r 63 
základní skupiny a celkově skončily patnácté. 

^ E S [online], ©1998, poslední revize 15.4.2007. Dostupný z WWW: 
^P^sport. idnes.cz/hazena.asp.cz>. 
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2004-2005 

Tento soutěžní ročník mužů hrálo pouze čtrnáct účastníků. Z finančních důvodů 

se nepřihlásily do soutěže týmy Trnavy, ZHK Prešov a Allrisku. Vítěze základní části, 

který postoupil rovnou do semifinále play-off, doplnili vítězové zbylých třech 

čtvrtfinálových duelů. Ve finále české části HIL se sešly týmy z Karviné a Frýdku-

Místku, které shodně v semifinále porazili své soupeře 3:0 na zápasy. Karviná stejným 

výsledkem vyhrála i finálový duel a po roce se stal mistrem ČR. Bronz vybojovala 

pražská Dukla, která odehrála pro nedostatečnou diváckou podporu v Praze celou 

sezonu v Plzni. Celou soutěž negativně ovlivnil trvalý úbytek financí a hlavně odliv 

kvalitních hráčů. 

V listopadu rozhodl výkonný výbor Českého svazu házené, že po pěti letech 

existence skončí po dohrání současného ročníku společná česko-slovenská Interliga 

házenkářů. Od sezony 2005-2006 se bude opět hrát jako nejvyšší domácí soutěž 
„olovila většina domácích klubů. Dle vedení ČSH samostatná česká liga, pro kterou se vyslovila většina ao 

v • V kv mohla Interliga marketingově a mediálně uspět, se vyčerpaly všechny možnosti, jak by monia ímeiiig 
^ , , otatnp li/e ie podle něj snaha podpořit bývalé 
Dalším motivem návratu k samostatné lize je y 
. r Třphnň Ostrava či Zlín, které se při existenci házenkářské bašty Plzeň, Jičín, Lovosice, Trebon, ustra 

<7 „Uá tntrrliea nadále pokračovala bez zásadních společné soutěže dostaly do izolace. Zenska Interliga naa p 

změn. 
• trn cp českv šampión z Karviné postupně utkal s 

V základní skupině Ligy mistru se cesicy v „ 
« oc nA.iá hundesligovým Flensburgem 24:32, 27:39 a chorvatským RK Metkovič 30:25, 24:24, bundesng y 

^v v t,0-,:„eWm unikl postup a ze 3. místa a slovenským Prešovem 25:22, 29:32. Těsné karvinským P * 
T. U' „Ítč7n nohárů. Los jim přisoudil predm s tejně jako loni hráli alespoň v Poháru vítězů poha j 

. ' Ur-fxU 30-38 ve Španělsku 28.3» a byli šPanělský klub Ademar Leon. Doma Karvina prohrála 30.38, P 

p° steiném scénáři iako loni z evropských pohárů vyraženi. 
J l 0 n J mistrovstvím světa zahájil listopadový turnaj v 

Přípravu českých hazenkaru re - ^ ^ ^ & ^ ^ 

f o u s k u , kde porazili Kuvajt 38:24, Ital, 3 8 . 2 M ^ § ^ ^ 
d ü t u r n a j vyhráli. Tradiční Vánoční pohár o d e ^ ^ ^ ^ ^ 

2 3 ^0 , S l o v e n s k e m 23:20 a opět bez porážky ^ ^ ^ ^ 

Popravném turnaji vMalmö jsme p ř í p r a v o u byli dva zápasy 
Mízovali 24:24 a porazili Brazílii 28.1*. r 

S k e c k e m , které jsme oba prohráli 2 6 : 3 6 , ^ r e m i z o v a l i s Mandern 34:34, 

Na MS v T u n i s k u jsme v základní skupin nej & d a l š í v ý h ř e 
Ali; , , 01-9S Slovinsko porazui 

irskem 29:29, s Ruskem prohráli 21.25, 
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nad Kuvajtem z 2. místa ve skupině postoupila Česká republika mezi 12 nejlepších 

týmů šampionátu. V druhé fázi prohráli s domácím Tuniskem 25:36, Francií 26:31, ale 

vyhráli nad Řeckem 31:29 a bojovali o 9. Německem, kterému nakonec podlehli po 

prodloužení 34:39. Po 10 letech se ČR umístila na MS do 10. místa, což bylo bráno jako 

velký úspěch. Mistrem světa se stali hráči Španělska, do all-star týmu byl zvolen náš 

pivot David Juříček. 

Čeští házenkáři se v play-off o účast na mistrovství Evropy utkali s Portugalskem. 

Doma vyhráli 28:27, ale v Portugalsku prohráli o 8 branek 24:32 a tím se bude ME 

odehrávat bez nás. 

Ženy hrály v prosinci ME v Maďarsku, ale v základní skupině prohrály všechny 

3 zápasy a celkově skončili na předposlední 15. pozici. V červnu se utkaly v play-off o 

Postup na prosincové mistrovství světa v Rusku s Rumuskem, ale po dvou prohrách se 

stejně jako muži na vrcholný turnaj neprobojovaly.' 
64 

S-8 Česká házená a její výhled do budoucna 
Po zrušení HIL a znovuzaložení samostatné české nejvyšší soutěže se objevily 

s taronové bolesti české házené. Nedostatek financí, velké výkonnostní rozdíly mezi 

Špičkou a středem tabulky, neustávající odchody talentovaných hráčů do zahraničí, 
m 'z ivá propagace házené ve sdělovacích prostředcích a s tím spojený nezájem 
sponzorů. Jak z tohoto kruhu ven? Pod vedením nového reprezentačního trenéra Pavla p 

a u z y se rodí kvalitní reprezentační tým s hráči, kteří jsou oporami ve svých 

h r a n i č n í c h klubech. Od roku 2000 se znovu rozjel projekt spolupráce ČSH a školních 

sportovních tříd házené, byla založena centra sportovní mládeže, která navazují na 
trad«ci středisek vrcholového sportu mládeže z předlistopadových let. V otázce mládeže 
J e snad největší problém vyřešen, hlavním problémem dneška je otázka, jak přivést 

m e m veřejnosti k házené. V konkurenci basketbalu, volejbalu a florbalu se stále 
S n i ž uJe členská základna a zájem médií. Návratu do světové špičky se asi v nejbližších 
l e t e c h nedočkáme, ale pro začátek je důležité, že se podařilo zastavit propad a snad 

Startovat novou cestu k budoucím mezinárodním úspěchům. 

^ S [online], ©1998, poslední revize 15.4.2007. Dostupný z WWW: 

P / , /sport.idnes.cz/hazena.asp.cz>. 
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2005-2006 

Pošesté z posledních sedmi ročníků a potřetí za sebou se českými mistry stali 

hráči z Karviné, kteří za celou sezonu prohráli jen jediný zápas. Ve finále porazili jasně 

3:0 družstvo Zubří. Bronz neobhájila Dukla, když ji stejným výsledkem 3:0 porazil 

nováček z Lovosic. Ostatní týmy si po nadstavbových utkáních udrželi stejná pořadí, 

které vybojovali po základní části. Nejvyšší soutěž měli opustit hráči z Brna, ale později 

z finančních důvodů odřekli svou účast Napajedla, proto Brňané v extralize pokračovali. 

Nováčkem pro další ročník se stalo družstvo Bystřice pod Hostýnem. 

Česká házená se po pětileté existenci neúspěšného projektu interligy pokusila o 

oživení vlastní cestou. Týmům však v mnoha případech chyběla hráčská kvalita i peníze 

na nákupy posil, hráči odcházeli za výdělkem do nižších soutěží v zahraničí. 

Dvanáctičlenná soutěž se dále prezentovala velkými výkonnostními rozdíly mezi týmy 

na opačných koncích tabulky. Dukla ani letos nezapustila kořeny v Praze, loňský azyl v 

Plzni vyměnila za Louny. 

S novou soutěží se objevil i nový hrací systém. Dvaadvacet kol v základní části rozdělil 

tabulku na osm nejlepších týmů, které šly do čtvrtfinále na dva vítězné zápasy, a čtyři 

Poslední, které se v takzvaném play out utkaly s vyřazenými čtvrtfinalisty o záchranu. 

Finálové série o titul se hrály na tři zápasy, o udržení jen na dva. Raritou hracího 

systému byl fakt, že vítěz základní části mohl nakonec sestoupit z extraligy. 

Dukla, vítěz Poháru mistrů evropských zemí z roku 1984, se na mezinárodní 

scénu vrátil po delší odmlce, kdy českou házenou v pohárových soutěžích zastupovala 

Jen Karviná . 

V 1. kole PVP házenkáři Dukly narazili na Strovolos Nikósii. Po výsledcích 

22:29 a 22:20 svou pouť evropskými poháry záhy ukončili. 

Staronový mistr z Karviné hrál v základní skupině Ligy mistrů s Flensburgem 

22:28, 28:35, Paříží Handball 18:21 a 26:26, nad Granitas Kaunas zvítězili 35:28 a 
31:26 a obsadili ve skupině třetí místo. To zaručovalo přechod do osmifinále Poháru 
Vl'tězů pohárů, kde se potkali se španělským Valladolidem. Sním dvakrát prohráli 

2 5:44, 32:33 a byli vyřazeni. 

Novým koučem české házenkářské reprezentace byl zvolen Pavel Pauza, který 

^střídal po neúspěchu v kvalifikaci mistrovství Evropy Rastislava Trtíka. V 

^ z e m s k é m Leeuwardenu změřila reprezentace síly s Egyptem 28:25, Rumunskem 
35--32 a domácím výběrem 23:21. V úvodním utkání předkvalifikace mistrovství světa 
2 0 07 deklasovali naši reprezentanti Estonsko vysoko 33:22 a 28:23, Kypr 42:22, 42:21, 
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sice prohráli ve Skopje s domácí Makedonií 31:36, ale v odvetě ji porazili 43:25. Tím 

vyhráli třetí skupinu a postoupili do červnového play off. V n ě m se utkali s ve 

dvojzápase se Srbskem a Černou Horou. Oba zápasy jsme vyhráli 37:31 a doma 36:27, 

což nám otevřelo dveře na světový šampionát. 

MS v Rusku se české reprezentantky nezúčastnily, ani v ženských evropských 

soutěžích česká házená zastoupení neměla, neboť ani jeden celek se nepřihlásil. České 

házenkářky se v play off o postup na mistrovství Evropy 2006 utkaly se Španělskem, se 

kterým neuspěly a na ME nepostoupily.65 

6. Historie mládežnické házené 
V počátcích mezinárodní házené v Československu byla práce s mládeží, kromě 

Slovenska a Tyršova středočeského kraje, jen sporadická a naprosto živelná. Z nově 

nastupující mezinárodní házené se propagovala házená o jedenácti hráčích, která byla 

dle tehdejších odborníků pro mládež nevhodná. Na druhé straně se česká (národní) 

házená vyznačovala vynikající prací s mládeží a právě nově nastupující druh házené byl 

mezi mladými hráči velice populární. Přeměna českého házenkáře v mezinárodního 

byla nepoznatelně krátká. Skutečná práce s mládeží však začala, až byly ustaveny řádné, 

dlouhodobé soutěže nejen dorostu, ale i žactva. 

6.1 Žactvo 
i ' a la hrávat mezinárodní házenou brzy po jejím Nejmladší kategorie mládeže začala nravai mc 

založení, ale činnost většinou byla neřízená bez organizovaných soutěží. Omezovala se 

n a přátelská utkání, turnaje a nanejvýš městské či okresní přebory. Oddíly, které měly 

zájem o kvalitní růst své mládeže, vyjednávaly si se soupeřem předzápas či pozápas 

Před I. či II. ligou a žákovská družstva muži vozili sebou. 
v v - v rrt 7f lřali daleko dříve, i když ne po linu 

Na Slovensku se soutěžemi žactva začali 
hrálv pionýrské ligy měst ci skol, ktere 

oddílových soutěží. Tam se již po roce 1957 hraiy pi y 

dobře vychovávaly hráče a hráčky mezinárodní házené. 
, 1 9 6 1 y tomto roce byla zavedena jedna 

Mezníkem práce se žactvem byl rok i w i . 
i , , rtjinll*en do patnácti let, aby byl ve shodě s 
^ g o r i e dorostu a žákovský věk byl prodloužen P 

• , u ! ta w skutečnost, že v teto dobe jiz přestal 
Povinnou školní docházkou. Důležitá byla take skutecn 

^ ^ N E S [online], ©1998~posîêdni revize 15.4.2007. Dostupný z WWW: 
. idnes.cz/hazena.asp.cz>. 
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přísun hotových hráčů z české házené a hlavně, že dobře pracovala níže uvedená 

ústřední komise mládeže. Ta v roce 1962 konečně přistoupila alespoň k pokusu k 

plánovitému zkvalitnění žákovských družstev a soutěží. Z popudu M. Zajíce byl v 

Olomouci uspořádán 1. ročník celostátního turnaje krajských přeborů starších žáků a 

žaček, tedy jakýsi pokus o neoficiální přebor republiky staršího žactva. 

Hned první ročník se plně vydařil a předčil veškerá očekávání. Ačkoliv 

všechna družstva startovala na vlastní náklady a ostatní výdaje platili pořadatelé, sešlo 

se v Olomouci 8 družstev žáků a 4 družstva žaček. U chlapců zvítězily TJ Moravské 

železárny Olomouc, u dívek Sokol Horní Loděnice, vesnické družstvo nedaleko 

Olomouce. Takto vedené přebory se konaly pravidelně, chlapecké turnaje v Olomouci, 

dívčí pak na různých místech. Celkem bylo pořádáno 7 ročníků a teprve v roce 1969 se 

konaly normální přebory ČSSR. Nejprve se konaly přebory krajské, pak národních 

republik ČSR a SSR a potom dvě družstva z každé republiky postoupila do přeboru 

ČSSR. Prvními přeborníky žáků byly Gumárny Zubří, žaček děvčata z Březové. 

Dlouhodobé přebory žactva oddílových družstev si doplnili v CSSR v roce 

1971 náborovými závody Základních devítiletých škol. U zrodu byl redaktor 

Československého sportu a pozdější předseda českého svazu házené J. Velíšek. Soutěž 
, , . , ,, i,«!«,mář" a dívek "O míč mistrů světa". V 1.ročníku 
hochů byla nazvána "O novinářsky kalamar auivc 

, „ ; na ^r,i7stev V druhém ročníku se s CSH sdružili se soutěž hrála jen v Praze a hrálo v ni 2U druzsiev. 
• ^ «realistického svazu mládeže a ministerstvo další partneři a to Pionýrská organizace Socialisticicen 

x, , v , rtroanÍ7ační i finančních prostředků. Hrálo se již ve 
školství ČSR. Sdružili se po strance organizační l i ^ j** x ^ , 

-tó^ia h chlaoců ZS Uherske Hradiště a u dívek 
všech krajích ČSR a ve finále v Praze zvítězila uchlapc 

U , 717 družstev chlapců a děvčat. V roce 1973 počet 
ZŠ Otrokovice. Celková účast byla 737 družstev f 

, ři uóTť»nmi téměř 14.000 mládeže. Dnes se 
družstev stoupl již na 887 a v nich hrálo házenou temer . . . . . . 

. Memoriál Václava Síče, spoluzakladatele 
t u rna j žákovských 6.-7. tříd hraje j ako Memorial 

j arwuvaro^n V ČSSR trenéra a učitele tělesne 
N 0 V Í n á f s k é h 0 " P ~ k o p n i k a m , m h ^ e „ ^ ^ ^ 

J e h o v y „a z S Zárubova, k,erý p n v * 1 ^ m e m o r i á l u . c e l k o v a 3 6 . 

Františka Sfiku a Jifiho Ko,r£e. n a ^ & „ n a 

' « n i k finálového .nrnaje základmch äkol, k * y ^ P ^ ^ 

* zmíněná z š Zárubova. Tímto ^ B a u m r u k . Novinářský 
i n " á a československé házené jako Kotrč, Sova ma, 

« , /usníme ' TJ Slavoj, 1975. Sir. 57 
2AJiC. M , H á z e n i „ č e l e n k u » « ««•> Ol»™»' ' 
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kalamář byl později rozšířen i pro žáky 7. - 8. tříd ZŠ, avšak konaly se pouze místní a 

okresní kola. 

Do roku 1989 existoval systém sportovních tříd, jako první článek v přípravě 

házenkářských talentů. Po revoluci se však tento systém zhroutil a pokud někde 

sportovní třídy pokračovaly ve své činnosti, bylo to zcela bez spolupráce 

s házenkářskými orgány. Od 1.9. 1999 opět sportovní třídy ožily, na začátku v počtu 22 

tříd (v Praze JM Háje, ZŠ Zárubova a Dukla - ZŠ Jílovská). V těchto školách se pod 

vedením profesionálních trenérů vede rozšířená výuka tělesné výchovy financována 

granty MŠMT. Se soutěžemi sportovních základních škol se nepočítá, vrcholem je výše 

zmíněný "Novinářský k a l a m á ř - memoriál V. Síče" a turnaj Olympijských nadějí. 

V prosinci 1992 byla založena AŠSK, jejímž cílem je organizování školních 

soutěží od okresních kol až po národní kola. V mezinárodní házené jsou organizována i 

mezinárodní finále pod ISF (Mezinárodní studentská federace), která funguje již od 

roku 1971. 

Pod záštitou ČSH se hraje žákovská liga házené starších žáků, kterou 

absolvuje 24 družstev chlapců a 20 družstev dívek nominovaných oblastními svazy 

házené. Hrací systém je určen 6 vylučovacími koly ve formě jednodenních turnajů a 

závěrečným finálovým turnajem, na kterém se sejde a bojuje o titul mistra České 
o 67 

republiky 6 nej lepších týmů. 

K významným turnajům založeným po revoluci 1989 patří Karviná cup, který 

se každoročně koná již od roku 1993 v kategoriích mladších a starších žáků a mladšího 

dorostu. Europe junior Handball cup se koná od r. 1992 v Plzni pro ml. a st. dorost. 

Největším mezinárodním žákovským turnajem v házené dneška na našem území je 

Prague handball cup. V roce 2007 se koná již 16. ročník tradičně ve více než dvaceti 

halách Prahy, hlavním pořadatelem je Dukla Praha spolu s hlavním městem Prahou. 

Turnaje se zúčastňují hráči a hráčky z 20 zemí celého světa ve věkovém rozmezí 9 - 1 8 

let. 

6.2 Dorost 
První přebory dorostenců mezinárodní házené o 7 hráčích uspořádal v roce 1950 

Tyršův kraj Praha. Hrálo v nich 10 družstev a přeborníkem se stal Sokol Vinohrady. 

"Český svaz házené [onItoL©2OT0, poslední revize 15.4.2007. Dostupný z WWW: 
<http://www.chf.zdarsko.cz>. 
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Pak ale byly sedmičky zakázány a tak po průtazích byl uspořádán přebor v 

jedenáctkách. Hrálo 10 družstev ve dvou skupinách a vítězové skupin byli Sokol 

Vinohrady a ČKD Praha. Druhé kolo se již nehrálo a místo tohoto byla zorganizována 

"ilegální soutěž" sedmiček ve třech skupinách a vítězem se staly Drátovny Libčice. 

ČOS oddíly potrestala a výsledkem bylo, že se nehrály ani jedenáctky, ani sedmičky. 

Zákaz trval jen přes zimu a v roce 1951 se uspořádaly přebory dorostenců alespoň 

v házené o 11 hráčích. Ve finále mistrovství republiky zvítězila KOVO Trnava. 

Ale zakázané sedmičky se objevily znovu. V r. 1952 uspořádali na Slovensku 

mistrovství dorostu v házené o 7 hráčích za účasti družstev z Čech a Moravy. Účast 

těchto družstev byla dodatečně zakázána a tak hrály jen slovenské kraje. Nejlepší 

házenou dorostenců tehdy měli v Prešově a dorostenek v Nitře. V náhradu za 

nepovolený start na Slovensku zorganizoval tehdejší Spartak Stalingrad několik turnajů 

sedmiček v tělocvičně. Zájem byl nečekaný. Hned prvého turnaje se účastnilo 19 

družstev a vítězem se stali domácí. 
V roce 1953 začaly u nás soutěže po linii SHM - Sportovních her mládeže. 

SHM hráli i dorostenci a dorostenky v házené a počty dosahovaly několika desítek tisíc 

účastníků. Byla to veliká propagace mezinárodní házené. Po linii SHM se hrálo dva 

roky a v roce 1955 se přešlo na dlouhodobé soutěže oddílových družstev. 

Velmi brzy po zahájení dlouhodobých oddílových soutěží se objevila snaha po 

^ , "a na vánoce roku 1957 konalo soustředění výběrových družstev dorostu. Tak se jiz na vánoce TOKU 

, , . v -nr i troiutkání v pořadí dorostenci Slovensko, 
dorostenců a dorostenek a v něm bylo sehráno trojuiKan y 

Morava a Č e c h y a doros tenky Čechy, Morava a Slovensko. 
, „n nxk l lH unadla, až mezníkem této stagnace byl 

V dalších letech toto činnost poněkud upau 
<„ /.střední komise mládeže vedena dr. 

'ok 1961. V té době velmi dobře pracovala ustredm 
u , , . , , . družstev a v dlouhodobých soutěžích hrálo 161 
Schönfeldem. Bylo již také dostatek družstev a 

družstev doros tenců a 71 družstev dorostenek. 

V roce 1963 byly vypsány P » <"> ros tenCe 

a i n let V květnu 1964 UV CS1V schválit 
Osvobození", které trvaly « c e nez 20 le • ^ ^ 
dlouhodobou soutěž nej lepšíeh družstev dorostenců a 

, , r f t , o n i t ě mezinárodni činnost v prací 
Populární název - dorostenecká liga- S tun zaKonue P arm název „ m U M d n l ž s t v a n a z a J e z d y d o 

dorostem. Nejdříve <ýmy múzu braly seb ^ ^ ^ ^ ^ 

^hraničí. Tak mezi prvními žáci Dukly Praha hral, v Ma 

* * » hřišti hostili např. doros, Vorwärts Berlín a chlapce ze Švédska. 
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V roce 1966 konalo se v Praze první mezistátní utkání dorostenců, které se hrálo 

pod hlavičkou Praha - Berlín 13:17. V roce 1966 Slovenský výbor ČSTV v Bratislavě 

založil mezinárodní soutěž dorostu a nazval ji "Dunajský pohár dorostenců a 

dorostenek". Byl to každoroční mezinárodní turnaj dorosteneckých mistrů jednotlivých 

zemí, který se hrával až do roku 1990. 

V roce 1966 byly založeny Československé sportovní hry, na kterých 

startovala nejlepší družstva dorostenců a dorostenek. Měly sloužit ke zkvalitnění 

dorostenecké házené, avšak konaly se pouhé dva ročníky a pak zanikly. 

Už od roku 1961 existoval mezinárodní turnaj halových her v házené 

učňovských škol pro žáky mladší 19 let, na kterém československá družstva 

zaznamenávala pravidelně mnoho úspěchů. 
V dorostenecké házené byly organizovány rezortní soutěže učňů, které tehdy 

Přispívaly k rozšiřování házené mezi mládeží. Např. byly pořádány přebory mladých 

horníků, stavbařů, strojařů, chlapců i děvčat ze spotřebního průmyslu, z chemie, 

dopravy atd. Nejprve se to dělo v menších rozměrech a později celostátně. Tak např. v 

roce 1971 se konala v Ostravě I. letní učňovská olympiáda za mezinárodní účasti.68 

Takovou zainteresovanost škol ve sportovních soutěžích v dnešní době 

nezaznamenáme, musíme si vystačit se školami s rozšířenou výukou házené, které 

spolupracují s ČSH. Těch však napočítáme v řádech jednotek. 
Na podobném p r i n c i p u jako u žákovských kategorií byla vytvořeny i vrcholové 

• 7*Mna\o se náborovými závody SHMP (Sportovní soutěže u dorostenecké kategorie. Začínalo se na 
• U u„tv nrnanizovány dlouhodobé dorostenecké 

hry mládeže a pracujících). Vedle meh byly organizov y ^ 
, u a ž přebory národních republik a prebor 

Přebory okresů, krajů a přes dorostenecke ngy <» h 

ČSSR. 
, „ „ ur„ií ořevážně týmy ze sportovních center 

Dnes nejvyšší dorosteneckou ligu hraji prev j 
7řlánků výchovy talentovane mládeže 

Mládeže (SCM) házené. SCM jsou jedním zelanku y > 
V ; , v e sportovních třídách, sportovních 

b á z u j í c í na přípravu talentovane mladezc F ^ ^ 

gymnáziích a oddílech. SCM byly ^k ladnhn úkolem tohoto článku systému 

« Po «** 1 9 8 9 3 2 V Z a n 2 0 0 °- D r o potřeby dorostenecké a juniorské 
* Příprava mladých talentovaných sportovců p ^ ^ ^ ^ 
S t á t n í reprezentace. Sportovní centra mládeže :p J & ^ 

házené a jsou řízena na základě smluvního vztahu Ceskeho 

74 T J Slavoj, 1975. str. 58-62 
2AJÍC, M., Házená v československu a ve světě. Olomo 
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zastřešujícího házenkářského klubu. Odborné řízení sportovních center mládeže spadá 

přímo do kompetence odborných orgánů Českého svazu házené, a to zejména komise 

talentované mládeže. SCM organizují turnaje družstev ostatních SCM a sportovních tříd 

v jeho spádové oblasti. Počet SCM se v dnešní době ustálil na sedmi, která jsou 

přidružena u klubů: HC O KD Karviná, HC Dukla Praha, Lokomotiva Plzeň, HC Zubří, 

DHK Olomouc, DHC Slavia Praha, HC Zlín. 

Mistrovství Evropy dorostenců a dorostenek do 18 let se koná od roku 1992 až 

na dvě výjimky v dvouletých c y k l e c h . V roce 1 9 9 7 na 3 . ME dorostenců získali čeští 

mladíci po finálové porážce od Švédska stříbrné medaile. Dívky získali stříbrné medaile 

dokonce o 3 roky dříve na druhém ME dorostenek, když tentokráte ve finále nestačily 

na tým Ukrajiny.69 

Tyto dva úspěchy dorosteneckých výběrů ČR jsou doposud největší, které se 

Podařily mladým reprezentačním družstvům získat. 

6.3 Junioři 
. o • AmAní hárené o 7 hráčích se hrál před veřejností v První zápas juniorů v mezinárodni nažene o 

n , . ^ u f í i ^n ího utkání o účast na mistrovství světa ČSR Praze 7.12.1953 jako předzápas kvalifikačním) uiKdm 
. . v * R 14-8 Potom v nepravidelných časových 

- Maďarsko. Utkali se v něm junioři A - B H.a . o l u ^ 
, . . družstvo které se utkávalo i mezinárodně. Tak intervalech bylo sestavováno juniorské družstvo, k i c i 

. . v ji; v Praze n á r o d n í družstvo Francie 19:14 a v roce n apř. v roce 1955 naši junioři porazili v Praze narou 

1957 prohráli v NDR s národním družstvem 13:16. 
1 ' „„itn,, nrací s juniorským družstvem. Junioři 

Od těchto let se již začalo s plánovitou prací s j j 
.v ,.„( n xastěji se hrávala i mezinárodni utkaní, 

své trenéry, konávala se soustredeni a častěji 
v • , w « t v a ve Vídni získali zlaté medaile. V roce V roce 1957 na Festivalu mládeže a studentstva ve via 

.. , - kdvž porazili v Praze narodm 
1 9 6 1 

sehráli junioři první utkání s asijs y 
družstvo Japonska 2 1 : 2 0 . . . . i q ç q î n n î n r l r v 

„ ^ menší intenzitou. V roce 1959 juniorky 
S juniorkami se začalo trochu později a s mens 

Na hlasy, které stále ěastě, volaly ^ ^ ^ 

družstva, odpověděli Holanďané inieiahvntm návrh ^ ^ ^ ^ 
0s |uvu 25. výročí svého handbalového svazu a 4U. y 

• i s 4 2007 Dostupný z WWW: 
svaz házené [online], ©2000, poslední rev.ze 15.4. 

ttP://www.chf.zdarsko.cz>. 
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Světový pohár juniorů a juniorek v házené. Na turnaj se přihlásilo 12 družstev juniorů a 

8 družstev juniorek. 

Na přelomu 60. a 70. let se zakládalo velké množství mezinárodních turnajů pro 

juniorské výběry. V roce 1969 byl založen "Turnaj družby juniorů v házené", který naši 

junioři v letech 1977-1982 dokázali 3x vyhrát, v roce 1973 turnaj "O pohár Slovenské-

ho národního povstání", v Chebu se hrálo"0 štít vítězného února" a v Praze "Turnaj 

Osvobození".70 

Mistrovství světa juniorů do 21 let i juniorek do 20 let se hraje pravidelně 

v dvouletých cyklech od roku 1977. Nej významnějšího úspěchu dosáhli českoslovenští 

junioři na 3. MS v roce 1981 v Portugalsku, kde náš juniorský výběr dosáhl na bronzové 

medaile. Dívky se podobného úspěchu zatím nedočkali. 

Od roku 1996 se hrají i mistrovství Evropy juniorů do 20 let a juniorek do 19 

let. Pravidelně se konají v sudých letech a střídají se s MS. Na těchto vrcholných 
71 

Podnicích dosud naše mladé výběry výrazný úspěch nezaznamenaly. 

7. Ostatní házenkářské hry 

Házená se stejně jako mnoho dalších kolektivních sportů začala modifikovat do 
dalších házenkářských her. Z důvodu přizpůsobení nejmladším sportovcům se objevila 
miniházená a vedle plážového volejbalu a plážového fotbalu bylo jen otázkou času, kdy 
Se na písčitých plážích objeví i beachhandball. 

7-l Minihandball ^ u i i u a i i u u a i i 

Sport nemá pouze zábavné a zdravotní funkce. Prvek soutěže, který je v něm 

°bsažen, touha být lepším než ti druzí, snaha vyniknout co nejvíce zdokonalením svého 

V ý k n n . 
unu jsou často ústřední hnací silou jeho rozvoje. 

Šedesátá léta přinesla v tomto ohledu mimo jiné úsilí o co nejranější sportovní 
Spec>alizaci. Vyhledávání a získávání talentovaných dětí, pokud možno dříve než 

°nkurenční sportovní odvětví, vyústilo v přizpůsobování velikosti hřiště a jeho zařízení 
detským fyzickým rozměrům. Objevila se minikošíková, miniodbíjená, malý tenis (s 

" Čel'0, M"> Házená v Československu a ve světě. Olomouc : TJ Slavoj, 1975 str. 62-65 
% n // SVaz h á z e n é [0">'ne]. ©2000, poslední revize 15.4.2007. Dostupný z WWW: 

p//Www.chf.zdarsko.cz>. 
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dřevěnou pálkou), minikopaná. V roce 1967 byla sepsána pravidla miniházené, která 

vydal Španělský handbalový svaz. Nešlo o úřední materiál, nýbrž o poutavý propagační 

sešitek, který se převážně obrazovým a stručným textovým zpracováním obracel přímo 

k dětem. 

Je možné, že to nebyl první pokus o přizpůsobení házené dětem mladších 

školním ročníků. Příznačné však je, že dlouhodobě orientovaná rozvojová koncepce 

Španělů (propagace miniházené v ní tvořila jeden z kroků) byla úspěšně završena. 

Házenkářsky dříve neznámá země se dostala do elity nejvyspělejších, a to jak z hlediska 

členské základny, tak z hlediska výkonnostního. 

Miniházená je určena většinou dětem ve věku od šesti do deseti let, v některých 

případech až do dvanácti let (Bulharsko, Irsko). Počet hráčů je jen zřídka šest plus 

brankář, častěji se hraje s pěti, hlavně ale pouze se čtyřmi hráči v poli. Až na dvě 

výjimky (Bulharsko a česká republika) se hraje na hřištích menších rozměrů. Nejčastěji 

13x20 metrů. Takto lze totiž na jednom normálním házenkářském hřišti vytyčit tři 

Plochy pro miniházenou. Velikost branky je ponejvíce 160x300cm, ale také např. 

180x270 (španělsko) nebo 165x230 (Irsko), čára brankoviště se opisuje od branky 

zpravidla ve vzdálenosti 5 či 4,5 metru. Obvod míče nepřesahuje 50 cm. V některých 

zemích se podle stáří dětí odlišují dvě formy miniházené. Ve švédsku hrají 6 až Sletí 

chlapci a dívky společné na hřišti 12x24 m, s brankami 120x150 cm a s míčem z pěnové 

hmoty. Starší děti (chlapci a děvčata oddělené) pak na hřišti stejných rozměrů mají 

branky 170x200 cm a kožený míč s obvodem přibližné 50 cm. 
„„ wiižívaiící školní prostředí a zařízeni 

Zajímavá je rakouská koncepce, využívající f 
• utkání a turnaje v hazene na zmenky 

tělocvičen. Místo miniházené jsou organizovana utkaní tu j 
U „„„w hrankv Čára brankoviste j e vedena 

(Mattenhandbal l ) , které opřeny o stěnu nahrazuji branky. 

rovnoběžné s brankovou čarou (vzdálenost pět metrů). Hráči v poli 

Zakončit útok střelbou dříve, dokud každý z nich neobdržel3 ^ 
Miniházenou v ČSSR započal organizovat a propagovat jiz v polovině 70. 

Rítovská v Praze. 
t r e ° é r — * t ê l ° C T i k U V á d 3 V S ' C " a

 b i e v i l a r o v n ž ž ve statutech EHF a IHF. 
Od roku ,996 se péíe o n - á z e n o u o , „ „„ j e d n 0 „ i v ý c h 

Rozhodováni o pravidlech miniházené je väa M d n é o f l c i á l n í 

l o d n í c h házenkářských svazech, mimo jme proto, 
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mezinárodní soutěže.72 V roce 1994 byl 1. říjen ustanoven jako Evropský den 

miniházené. 

7.2 Beachhandball 

Plážová házená (beach-handball) se objevuje v Evropě začátkem devadesátých 

let. Velice aktivní byli zprvu zejména Italové. Ve známých přímořských letoviscích láká 

plážová házená ve večerních hodinách početné publikum a tím získává též přízeň 

sponzorů. V Itálii se také v roce 1993 při svých prázdninových pobytech seznámila s 

plážovou házenou první česká družstva. 

Zájem o plážovou házenou rychle vzrůstá. Každým rokem se koná v letním 

období značné množství klubových turnajů. V česku byl poprvé takovýto turnaj 

uspořádán v létě roku 1997 v režii házenkářského klubu z Králova Pole. V červnu 1998 

bylo připraveno naše první otevřené národní mistrovství. Od roku 1996, ve kterém se 

plážová házená dostala do statutů EHF a IHF, se projevují snahy zorganizovat také 

vrcholové soutěže reprezentačních družstev. 

První kontinentální mistrovství v plážové házené se uskutečnilo v americkém 

světadíle počátkem roku 1998. Na pláži Copacabana v Rio de Janeiru bylo za účasti 

šesti mužských národních celků vybojováno následující pořadí: 1.Brazílie, 2.Kuba, 

3.Argentina, 4.USA, 5.Uruguay, ó.Kanada. 

V roce 1998 byl přichystán první otevřený turnaj (klubová i reprezentační 

družstva) pod patronací E H F v Portugalsku. Mezinárodni asociace neo lympi j ských 

sportů zařadila plážovou házenou do programu svých světových her, které proběhly v 
• ji «íómvnii házenou byla naposled schvalována roce 2001 v Japonsku. Pravidla pro plazovou nazenuu y 

Radou IHF v březnu 1998.73 

; , , . , republice. Praha : ČSH, 1998. str. 
VELÍŠEK, j , TÁBORSKÝ, F., Padesát le, hazene v České repuo 

73 CHMELÍŘ, A., Plážová házená v české republice. Praha : FTVS UK, 1999. 
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8. Nejvýznamnější osobnosti československé a české házené 
Těch, kteří se zasloužili o rozvoj házené u nás a proslavili naší zemi v zahraničí, 

je celá řada. Pokusil jsem se představit několik jmen, které se nesmazatelně zapsali do 

historie československé házené. 

Zdeněk Pešl (* 1928) 

Zdeněk Pešl patří k hráčské generaci, která poprvé proslavila československou 

házenou na prvním poválečném mistrovství světa ve Švédsku. Začínal ve Sťáhlavech s 

českou házenou jako každý jiný kluk. K tomu si ještě přidával cvičení v Sokole, hrával 

volejbal a v zimě i lední hokej. V roce 1951 byl hráčem prvoligového mužstva Spartaku 

Plzeň. 

Tehdy ho ještě nenapadlo, že oblékne reprezentační dres. Ale protože podával v 

Plzeňském dresu stabilní výkony, neunikl pozornosti trenérů. A tak se dostal na MS v 

roce 1954 do Švédska a domů se vracel, stejně jako ostatní spoluhráči, s bronzovou 

Medailí. 

„Na který zápas nejvíce vzpomínám? Určitě to byl s Dánskem, který jsme vyhráli 
l8-13 a já jsem dál šest branek " říká stále usměvavý a nestárnoucí Zdeněk Pěší. Na 
2ávěr šampionátu se mu dostalo ocenění. Byl vybrán do mužstva složeného z nejlepších 
hráčů na Šampionátu, po boku házenkářů ze Švédska a Německa. Pochopitelně měl z 

tohoto ocenění velkou radost. 
V roce 1955 onemocněl infekční žloutenkou, ale po vyléčení hrál v ligové 

s°utěží za Škodu Plzeň až do roku 1959.74 

74 
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Ladislav Nykl 

V roce 1953 se začaly v tisku objevovat první zprávy o mistrovství světa. První 

šampionát se konal v roce 1938 a tak není divu, že zájem byl veliký. Mezi přihlášenými 

zeměmi bylo i Československo. Do Švédska mělo jet šest nejlepších kolektivů, ostatní 

si museli účast vybojovat v kvalifikaci. Už dávno před zápasem byla vinohradská 

tělocvična v Praze vyprodána. Brankář LÁĎA NYKL vzpomíná: 

,,Maďaři, se kterými jsme hráli v kvalifikaci, přijeli do Prahy a od té doby jim 

byl stále někdo v patách. Když měli na Vinohradech první trénink, dali si podmínku, že 

do tělocvičny nebude mít nikdo přístup. Ale trenér Vorreth vzal s sebou ještě Dušana 

Růžu, Jirku Víchu a vypravili jsme se několik hodin před tréninkem Maďaru do 
, .. , tie, míst kde bylo nějaké skladiště. Za srovna-

tělocvičny. Zalezli jsme témer ke stropu, ao mm, ku y j 
- ...» .. -auu n wřkávali až se naši soupeři objeví. Všichni začali házet nymi židlemi jsme se usídlili a vycKavan, ^ 

levou rukou a my se nestačili divit. že by bylo vjejich mrtstvu tolik leváků. Po,om litali, 

Válen se v kotrmelcích, ukazovali různé finty. Já jsem byl zvídavý na brankáře, o 
, • - , Utkání v Maďary jsme vyhráli a já jsem byl moc zahraničních jsem neměl ani paru. Utkaní s mau y j 

75 
šťastný z postupu na MS do Švédska." 

^ , . . - „ (\„ké republice. Praha : ČSH, 1998. str. 
VELÍŠEK, J.; TÁBORSKÝ, F., Padesát let hazene v Ces ke repu 
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Josef Trojan (* 1934) 

VÍ i Ii 
O Josefu Trojanovi, vynikajícím křídlu se v minulosti hodně povídalo 

v házenkářském světě. Byl to velký hráč. Po začátcích v Ikaru Kukleny jako mladší 

dorostenec odešel do Sezimova Ústí, kde poprvé začal hrát mezinárodní házenou a již 

v roce 1953 byl zařazen do širšího národního týmu. 

V roce 1954 obdržel ÚDA Praha. Pod vedením zkušeného trenéra Jana Vorretha 

se jako levák dostal do základního kádru družstva. Na postu pravého křídla hrál od roku 

1954 až do roku 1967, kdy ukončil sportovní činnost. Své první mezistátní utkání sehrál 

v roce 1955 proti Maďarsku, Českoslovenští házenkáři vyhráli 13:8 a Josef Trojan 

vstřelil 2 branky. 

Od roku 1954-1967 sehrál 895 utkání a vsítil 5.508 branek. Za družstvo ČSR 97 

utkání a vsítil 220 branek. Získal 14 titulů mistra ČSR a zúčastnil jsem se 5x MS (4x 

sedmičky, lx jedenáctky). 2x s Duklou získal PMEZ. 

Po skončení sportovní kariéry hrál ještě 2. ligu za "B" družstvo a trénoval starší 

dorost. Po určité době pracoval jako tajemník házené a v pozdější době jako vedoucí 

organizačního oddělení. Nikdy od roku 1954 nehrál za jiný klub než ATK, ÚDA a 
DUKLU Praha, což bylo neuvěřitelných 45 let.76 

^ S Í E K . 1 , TÁBOR 
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Václav Eret 

Byl to docela normální venkovský kluk, chtěl dělat všechno to, co viděl u těch 

starších. Vesnice Lhůta u Šťáhlav měla 80 čísel a národní házená tam byla sportem č. 1 

Už v osmi letech trávil všechen volný čas na škvárovém hřišti. Spolu se svým bratrem 

Miroslavem a s Marcelem Kuglerem byli v mládí denně na hřišti ve Šťáhlavech a tam 

napodobovali co odkoukali od dospělých hráčů v Plzni na Ikaru, Startu a Petříně, v 

Rokycanech, Ejpovicích. 

V šestnácti oblékal dres DTJ Tymákov a před vojnou hrál za klub svých klukovských 

snů, Šťáhlavy. 

Odtud vedla jeho cesta do ATK Praha a brzy se tam zařadil mezi nejlepší hráče. 

Reprezentoval na MS o 11 hráčích a začal být nebezpečným střelcem. A to platí i tehdy, 
kdy se vrátil z Dukly Praha nejdříve do "domácích" Šťáhlav a odtud přešel do Spartaku 

Plzeň. Taková byla cesta velké postavy naší házené, Václava Ereta, vynálezce 

"vykláněček", postrach brankářů i obránců. Do vrcholné formy se dostal ve svých 25 

'etech a ta mu vydržela osm let. Na MS o 11 hráčích v SRN byl vyhlášen nej lepším 

střelcem, v roce 1958 na MS v házené byl druhým nejúspěšnějším kanonýrem za 
Dánem Olsenem. Nikdy nespočítal počet odehraných zápasů a vstřelených branek, jen 
s i vzpomíná na hodiny tréninkové dřiny, cestování za soupeři. A že to s házenou 
v % c k y myslel dobře, svědčí i fakt, že i v padesáti letech hrál soutěž za starou gardu. 

Když přenechal svoje místo v ligovém mužstvu, tak hrál pět sezón za "béčko" 

Škodovky ve 2. lize a ve 39 letech, když postoupila plzeňská Lokomotiva do 1. ligy, byl 
v jejím dresu pátým nej lepším střelcem vrcholné soutěže. 

Zkusil to i jako trenér, jednu sezónu byl hrajícím trenérem v Mnichově v TUS 

Milberfhafenu a další v Post Regensburg. A když se opět vrátil domů, tak sedm let vedl 
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házenkáře Škody v lize a pod jeho vedením získali v roce 1974 první titul v historii 

plzeňské házené (dále byli pod jeho vedením ještě třikrát druzí a jednou třetí).77 

Bedřich König (* 24.1.1930 - 1990) 

Nejdříve oblékal klubový a reprezentační dres, poté se postavil na střídačce, 

když v Dukle Praha vystřídal Jana Vorretha. Určitě v tomto směru neměl lehkou pozici, 

Protože vedl stejně staré bývalé spoluhráče. 

A pravé z Dukly vedla jeho trenérská cesta i do reprezentačního celku v roce 1964 na 

MS v Praze, čekala se zlatá medaile, ale místo ní zůstal československým hráčům doma 
bronz. König pozměnil kádr, začala příprava na další šampionát. Tehdy jemu i jeho 
Svěřencům nikdo nevěřil, že ve Švédsku uspěje. Na šampionátu se kolektivu dařilo, 

dotáhl to až ke zlaté medaili. 
Zlatá parta ze Švédska si přála tři roky spolu vydržel a úspěch ve Francii na 

dalším šampionátu zopakovat. Jenže tři roky v života sportovce jsou dost dlouhým 

údobím a ze slávy se žít nedá. Bedřich König, stejně jako v případě hráčů, poznal jak 
cbutná nejen sláva, ale i zklamání. Domů se reprezentanti vraceli z Paříže již bez 

medaile. 
0 edřich König měl svoji zvláštní přitažlivost, uměl o házené hodně mluvit a psát. 
T r enér znal němčinu a zvláště v sousedním Německu byl doslova při každém turné na 

t r h á n í . A byl taky spolehlivým spolupracovníkem a dopisovatelem novin. Tehdy 
n°vináři na zápasy moc do zahraničí n e v y j í ž d ě l i a tak bylo pro každou redakci vítané, 

Krl v 78 
yz pochytila trenéra reprezentace Königa. 

' ^ U š Í T ; TÁBORSKÝ, F., Padesát le, házené v České republice. Praha : ČSH, 1998. str. 30 

" V E L i ' § E K , J , TÁBORSKÝ, F., Padesát let házené v české republice. Praha : ČSH, 1998. str. 71 
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Jiří Vícha (* 5.11. 1931) 

Jiří Vícha začal jako hráč házené ve Starém Plzenci, dále ve Šťáhlavech, a ATK 

Praha. První mezistátní zápas odehrál s Maďarskem v roce 1953 ve vinohradské 

tělocvičně, který byl zároveň kvalifikací na MS v roce 1954. Do roku 1970 byl 

nepostradatelnou součástí Dukly Praha a československé reprezentace. Jako hráč získal 

12 titulů mistra ligy, 2x vyhrál s Duklou PMEZ, z MS má 2 stříbra a 2 bronzy. Zlatého 

MS v roce 1967 se kvůli zranění nezúčastnil. Krátce po MS v roce 1970 ve Francii, kdy 
, ' » švédska se dostal na post reprezentačního naše mužstvo nezopakovalo uspech ze bveasKd, 

, , . • 1 • . ^ r stříbrnou medaili a v roce 1984 vedl vítězné trenéra. Na OH 72 získal jako trener stnornou 
. t » „„rnnckvch zemí. Stal se spoluzakladatelem mužstvo Dukly Pohárem mistru evropskycn 

. , , i - ř v roce 1990 se vrátil ze zahraničního žákovského turnaje O novinářsky kalamar. V roce 
v , r .«^ntnřní družstvo. Je držitelem ceny fair play Působení v SRN a znovu přebral reprezentační aruzM 

a r • «lev nři UNESCO za příkladnou celoživotní ČOV a diplomu Mezinárodní cena fair play pn Unna 

Činnost. , , , , , 
• . x-xí háypnkářskou osobnosti v cele padesatilete Jiří Vícha se stal nejvýraznejsi hazenkarstcou 

i . , , ' q t n i s e příkladem pro řadu hráčským generaci, historii československé a české hazene. Stal se priKi 

tytířem tohoto sportu.79 

^ Ú Š a c , J^ TÁBORSKÝ. F - Â x * * * la * * * ' ^érepume. Praha : CSH, ,998. s , , 72 
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Oldřich Spáčil (* 1928) 

Oldřich Spáčil se n a r o d i l v roce 1928 v Dřevohosticích. Ještě jako hráč Sokola 

Dřevohostice byl vybrán do reprezentačního celku. Spáčilův příchod do armádního 

celku byl pro něho velkou změnou, setkával se s atlety Emilem Zátopkem, Stanislavem 

Jungwirthem, Jiřím Skoblou a dalšími předními sportovci. Po nástupu do ATK se setkal 

s výbornou partou házenkářů, Janem Vorrethem (hráč Sokola Bedihošť), Bačákem a 

Provazníkem (Zlín), Čermákem, Klemmern, Víchou, Nyklem, Eretem, Pešlem z Plzně, 

Vykouřilem z Telnice, Baumrukem z Prahy, Růžou ze Staré Vsi, Königem z Olomouce, 

Trojanem a dalšími. 

V roce 1957 vyhrál v Duklou PMEZ a 9x se stal mistrem republiky. 

Po jedenáctiletém působení v Dukle Praha přešel Oldřich Spáčil v 35 letech jako 

hrající trenér do Karviné. A měl úspěchy, podílel se na svém dalším mistrovském titulu 
v roce 1968.80 

80 VELÍŠEK, J , TÁBORSKÝ, F., Padesát let házené v české republice. Praha : ČSH, 
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František Arnošt (* 8.1.1936) 

Po Nyklovi a Víchovi se objevila v brance další výrazná osobnost, František 

Arnošt. Začínal v Mostu, ale poté se podílel dlouhá léta na výsledcích ligové Slavie 

Praha. Měl vynikající postřeh, uměl se před střelce postavit tak šikovně, že vždycky nad 

nimi zvítězil. Často byli z něho nešťastní, stal se neprůstřelným brankářem. Jeho 

specialitou bylo chytání "sedmiček", dokázal jich zlikvidovat i pět za zápas a to jak v 

ligovém, tak i mezistátním zápase. 

Házená však nebyla jeho hlavním životním krédem. Věděl, že až jednou skončí, 

tak se bude věnovat civilnímu povolání. Proto i při soustředěních byl neustále v 

kontaktu se svým zaměstnavatelem. V době, kdy chytal za Slavii, ale už pracoval ve 

sklárnách v Novém Boru, využíval cestu mezi Prahou a Novým Borem, aby se zdoko-

naloval v němčině či angličtině. Když pracoval na Moravě, chytal za Zlín, ale ani s 

Přibývajícími lety házenkářskou branku neopouštěl, střežil ji v dresu ligových Lovosic, 

chytal za Ústí n.Labem, za Českou Lípu až skoro do své padesátky. 
Celou kariéru toužil získat zlatou medaili a to se mu v roce 1967 na MS ve švédsku 

Podařilo.81 

VELÍŠek> J.; TÁBORSKÝ, F., Padesát let házené v České republice. Praha : ČSH, 1998. str. 33 
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Rudolf Havlík (* 28.5.1938) 

Rudolf Havlík začínal s českou házenou ve Starém Plzenci nedaleko Plzně. V 

roce 1957 dostal povolávací rozkaz k nástupu vojenské základní služby do Prahy. 

V Dukle poznal osobnosti jako Josef Trojan, Jiří Vícha, Jaroslav Provazník, Zdeněk 

Rada, Oldřich Spáčil, Bedřich König a další. Díky trenérským metodám Jana Vorretha a 

své píli byl v roce 1958 jako jeden z mladíků zařazen do reprezentačního družstva. Své 

První mezistátní utkání sehrál v lednu 1959 proti NSR. Od té doby byl nepřetržitě 

členem reprezentace až do roku 1972. Sehrál celkem 124 mezistátních utkání, zúčastnil 
1̂ /fQ v mře 1961 a 3. místem na MS 1964 byl se čtyřech MS v házené. Po 2. miste na MS v roce ívoi a 

v. . w ň k t e ř í v roce 1967 získali ve Švédsku dosud 
členem báječného kolektivu reprezentantu, Kten v 

jediný titul mistra světa v házené pro naše barvy. , , ^ , , 

Celých 4 , let (s ma,ými přestávkami jako trenér v zahranič,) pûsohi, v pražské Dn ,e. 

hráč a trenér Dukiy získá, ,3x mistra „alí zemč, hy, 2x vyh,aSe„ nej.epstm 
v. 82 

házenkářem Československa a hrál za výběr světa. 

TÁBORSKÝ, P r a h : Č S H ' " 9 8 ' S ,r' 3 4 
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Vojtěch Mareš (* 14.8.1936) 

Záviděl nám ho celý házenkářský svět. Jeho fantastický driblink, rychlost, 

ímCMAll f k ř í H l n . Voitěch Mareš sc nonrvé nhipvll na přesnou technickou střelbu. Světové křídlo. Vojtěch Mareš se poprvé objevil na 

mistrovství světa v roce 1958 a až do roku 1967 ani jedno nevynechal. Řadu let působil 

jako trenér v Kuvajtu, USA, československou reprezentaci vedl v roce 1988 na OH 

v Soulu, od roku 1995 byl svazovým trenérem ČSH. 
Než odjel na MS 67 do Švédska, tak měl ve své sbírce dvě stříbrné a dvě 

bronzové medaile. Na památné finále vzpomíná: 

»Ü tři roky později nám už nikdo nevěřil. Hrálo se na severu Evropy, ve Švédsku. Ani v 

Přípravě jsme neměli nikterak oslnivé výsledky. Ale všechno dobře dopadlo. Ve finále 

Jsme se utkali s Dány. I jim nikdo také nevěřil, protože tamní svaz potrestal krátce před 

MS známé hráče, museli zaskočit jiní. Zatímco ve skupině jsme s nimi problém neměli, 
Ve finále to bylo horší. Hráli nám stále na nervy, drželi míč. Když se blížil závěr a my 

J'orne vedli, pomalu jsem začal věřit tomu, že zlato bude naše. Zbývalo už jen málo času, 

několik sekund a já jsem držel v ruce míč. Najednou jsem dostal nápad, drž ho a bude 

Wj Začal jsem tedy driblovat, sbírat sekundy. Potom jsem uslyšel hvizd a byl konec 

Popadl jsem míč a utíkal s ním do šatny. Tam jsem ho schoval a honem se vrátil 
zPět na hrací plochu. Celé mužstvo se válelo na zemi. Přidal jsem se ke spoluhráčům, v 
tu chvíli jsme byli nešťastnější lidé na svělě. Získali jsme zlato. Jediné zlato v házené 

^užů. Byl to fantastický zážitek83 
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František Bruna (* 13.10.1944) 

Nejlepší hráči tradičně oblékali dres Dukly Praha, Plzně, Prešova a pokud se 

někde objevil talentovaný hráč, tak se doslal pravě do hledáčku těchto klubových 

velikánů. O Karviné se toho mnoho nevědělo, při svém ligové premiéře v ročníku 

1962/63 ale obsadila páté místo a stoupala stále výš až k medailovým stupínkům. V 

ročníku 1967/68 dokonce sváděla tuhý boj o titul s Duklou Praha. Rozhodnutí padlo až 

v posledním kole. 
n~ , . „„„hne whrát větším brankovým rozdílem, protože jsme J red zápasem jsme vedel, ze musíme vy m 

ř i •/ v Praze Se Slavií si také nenechá šanci očekávali, že Dukla v posledním merem su v 
Prešovem taky. Hodně vysoko, v tomto uniknout. Dukla skutečně vyhrála a my nad 1 resovcm y 

w Měli isme výhodu v tom, že zápas začal o půl z«pase skoro každou minutu padl gol Meli jsme y 
1 , ' - mitavilv na cestě do Karviné ruské tanky. O 
hodiny později, protože prešovske mužstvo zastavily n 

éři a naším úkolem bylo co nejlepe hrat. Po ÍOfn všem věděli k l u b o v í funkcionáři, trencri ^ 
, „ , n„uv vraha V prvních patnacti letech ligové 

sedmi letech jsme přerušili vítězné taženi Dukly 1 rana. y i 

o rjy ,n Knrvině " uvedl Fratisek Bruna, ktere-
«*«• „ topodojen dvěma klubum, ZlínuaK ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ u se mezi házenkáři říkalo pro jeho profest a p ^ ^ ^ ^ 

Mistr světa a dvojnásobný mistr ligy se 

kelcem ligy.84 

V E I Í Š E K , J.; T Á B O R S K Ý , F., Padesát let házené 
iiené v České republice. Praha : ČSH, 1998. 
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Ladislav Beneš (* 9.7. 1943) 

V roce 1962 nastoupil vojenskou základní službu v DUKLE Praha, kde odehrál 

celou svoji kariéru na pravém křídle a dodnes pracuje jako její funkcionář. V minulosti 

byl i úspěšný trenér mládeže a mužů. Hrál na čtyřech MS (1964 - bronz, 1967 - zlato, 

1970 a 1974 - šesté místo), jeho největším sportovním úspěchem je podíl na zlaté 

medaili na MS ve Švédsku a stříbrné na OH v Mnichově. 
Celkově sehrál během 11 let nepřetržité reprezentace 125 mezistátních utkání, 

hrál za družstvo světa, jako trenér působil u "A" družstva osm let, se kterým získal čtyři 

tituly mistra republiky. Na svá hráčská léta vzpomíná: 

„Můj život je spjat v házenou. Největších sportovních zážitků jsem zažil v 

šedesátých letech, kdy jsem se dostal mezi světové hráče Dukly Praha, kteří tvořili 

základ reprezentace, ale i v klubových s o u t ě ž í c h proslavili jméno Dukly doma i ve světě. 

Když si vzpomenu jak jsme s Duklou hráli v Dortmundu v roce 1967 finále PMEZ proti 
. , tnhn ieítě dnes smutno. Vedli jsme v poločase o 

domácímu Gummersbachs tak je mi z toho jesie un 
, • „Am nevvšel a odešli jsme ze hřiště poraženi. O dvě branky a byli jsme na kom. Zaver nam nevyset u 

V „M),rtu n M nad rumunskou Steauou Bukurešť 
"ok později ve finále PMEZ jsme ve Frankfurtu n.M. ^ 

s1 une nro našeho soupeře. V prvním případe nas 
°Pět vedli, ale závěr opět vyzněl lepe pro 

, nnnn Podobně tomu bylo i v roce 1970 na 
^doválo 14 000 diváků, ve druhém 9000 diváku. I oao y 

, , , ,nji; Nepodařilo se nam zopakovat svedsky 
MS ve Francii, tři roky po zisku zlatých medaili. Nepo 

ú*Pěch, byť jsme si to všichni po třech letech přáli". 

8s —— , , ' v České republice. Praha : ČSH, 1998.str.38 
ELÍŠEK, J , TÁBORSKÝ, F., Padesát let házené v česke rep 
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Vladimír Haber (* 26.8. 1949) 

i U 

Vladimír Haber se v mládí rozhodoval mezi kariérou v házené nebo hokeji. S 

házenou začínal v Třemošné, v roce 1967 přešel do Plzně. Nakonec vyhrála házená a 

Vladimír Haber seji upsal na dalších více než dvacet let. Z Plzně vedla jeho cesta do 

pražské Dukly. Hrál ještě po boku mistrů světa z roku 1967 - Havlíka, Beneše, Dudy. 

Střídavě oblékal vojenský dres "béčka", méně "áčka". V Praze se brzy seznámil s 

Jindřichem Krepindlem a Vladimírem Jatým, se kterými se vrátili zpět do škody Plzeň. 

V roce 1972 získal stříbrné medaile z OH v Mnichově. O dva roky později vybojoval 

Pro Plzeň první titul mistra ČSSR. Za československou reprezentaci odehrál celkem 179 

mezistátních zápasů. Na sklonku kariéry zamířil na rok do Karviné a německého Bad 

Neustadtu, kterému pomohl o 2 soutěže výš. Po návratu domů začal trénovat dorostence 

a následně ligové "áčko". V letech 1992-1997 vedl reprezentační družstvo. 

Jiří Kotrč (* 8.6.1960) 

• » I I I — 

Talent Jiřího Kotrče v jeho školním věku objevil učitel tělocviku Václav Síč na 

"'tovská v Praze 4. Trenér Jiří Vícha si ho zase všiml v době, kdy oblékal 
dor°stenecký dres Sparty. Netrvalo dlouho a jeho cesta vedla do Dukly Praha. Jako 
P l V o t dával o sobě čím dál více vědět. A tak se stalo, že se vjedné sezóně objevoval na 
P l V o t u ve čtyřech kolektivech, v Dukle Praha, r e p r e z e n t a č n í c h celcích "áčka", juniorů s 
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dorostu. Startoval na mistrovstvích světa v roce 1986, 1990 a 1995. Atmosféru při 

olympijských hrách však nepoznal. Dvakrát k tomu měl velice blízko. Nucený bojkot 

sportovců bývalých socialistických zemi do Los Angeles v roce 1984 byl prvním jeho 

velkým zklamáním. 

Ve třiceti letech odešel do celku páté německé soutěže Lohr. Když tam skončil, 

vrátil se domů a zahrál si po deseti letech v celku Dukly z roku 1984 - vítěze PMEZ. 

Hrál tak skvěle, že se mu dostalo nabídky vrátit se do vrcholné házené. Stále jako 

vynikající pivot. A vzápětí byl povolán i do reprezentačního mužstva, stanoval na MS v 

roce 1995 na Islandu. 

Je desetinásobný mistr republiky a 5x byl vyhlášen nejlepším házenkářem 

Československa. V reprezentační dresu s číslem 5 odehrál 250 zápasů, ve kterých 

nastřílel 600 branek. 

Po vrcholné aktivní kariéře začal pracovat jako trenér dorostu Dukly a jako asistent 

reprezentačního trenéra. Do dnes obdivuji jeho hru ve 4. nejvyšší soutěži, kde stále 

aktivně hraje za tým Sparty.86 

Michal Barda 

H | 
šáSají 

v roce 1965 se Silvia Praha dělala nábor žáků, do kterého se přihlásil desetiletý 

čichal spolu se svým bratrem. Už v šestnácti letech si Michal zachytal v celku mužů a 
k dyž odcházel Arnošt, tak měl výborného nástupce. Další jeho aktivní činnost byla 
sP°jena s Duklou Praha a s r e p r e z e n t a č n í m kolektivem. Měl výhodu v tom, že trenérem 

Jiří Vícha a ten si na Bardovi vážil jeho odpovědný přístup k tréninku, houževnatost 

hl n 'avně cíl dosáhnout úspěchů. 

VELÍŠek> J.; TÁBORSKÝ, F., Padesát let házené v České republice. Praha : ČSH, 1998. str. 33 
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Barda si však dal ještě vyšší cíle. Chtěl to zkusit v zahraničním klubu a vybral si 

TW Grosswalstadt, kde také působil trenér Vícha. Chytal bundesligu a získal hodně 

zkušeností. Zkusil to ještě v dalších mužstvech, ve Stuttgartu, Diisseldorfu a nakonec v 

Lipsku. 

Tím však Michal Barda neskončil, začal s trenérskou činností v Dukle Praha a od roku 

1992 do roku 1997 vedl s trenérem Habrem reprezentační celek ČR. Ale ani toto nebyla 

konečná Bardova stanice. Byl zvolen do trenérsko-metodické komise mezinárodní 

federace IHF. Tím vlastně předurčil svoji další cestu. Stal se z něho funkcionář a pro 

českou házenou je dobře, že v minulosti úspěšný aktivní házenkář pomáhá v rozvoji 

tohoto sportovního odvětví dál v celém světě. V roce 1984 byl vyhlášen nejlepším 

házenkářem republiky a během své kariéry získal 7x titul mistra ligy. 

Jiří Zerzáň (* 24.9.1941) 

. 87 

• " • • • ù i H M i mn< i 

Jiří Zerzáň byl dlouholetým trenérem řady klubů a reprezentačních celků žen. 

Když přestal chytat v brance v Bratislavě, tak se dal na "trenérské řemeslo". Začínal s 

"béčkem" Interu Bratislava v roce 1964 a pak už jeho cesta vedla v roce 1977 z 
Bratislavy do Partizánského, Nitry, Zlína, Lublaně, Veselí n.Mor. Poznal několik stovek 

házenkářek a dovedl až k vrcholu řadu talentů. Získal 7 titulů mistra republiky s týme 

^ovesty Zlín a Slávií Praha. V roce 1986 na 9. MS žen v Nizozemsku získal druhým 
m>stem pro ženskou házenou po 24 letech medaili na vrcholné akci.88 

^ E K , , ; T Á B O R S K Y ^ « ' * — ' 1 * " 

" V * U T A C . T Á B O R S K Y , F.. « — ' • < * « PRAH" : Í S H ' 1 9 9 8 ' 7 4 
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Marie Schifferová 

V době, kdy československé reprezentantky v házené odjížděly na první 

mistrovství s věta v roce 1957 do Jugoslávie, bylo Marii Schifferové šestnáct let. Tehdy 

jako talentovaná hráčka, začínala s národní házenou v HC Zlíchov a poté přešla už jako 

házenkářka do Boheminas Praha. Další dva světové šampionáty ji už neunikly. Z toho 

druhého si přivezla bronzovou medaili a při třetím ji tekly slzy: 

„Hrálo se v Německu a naše družstvo mělo šanci na bronz. Nebýt rozhodčího. 

Ten nás několikrát srazil do kolen, nebylo možně vyhrát. Nerozhodlo se v normální 

hrací době, ale až ve druhém prodloužení. Za podivně situace: Anka Košíková faulovala 

soupeřku kousek za polovinou hřiště, ale pro sudího to byla šance k tomu, aby ukázal na 

značku 7m hodu. A to byl právě onen rozhodující moment celého zápasu a domů se 

vracela naše výprava smutná. Ale určité jsem zažila více radostných chvil, hlavně v 

Bohemians Praha, kde se sešla výborná parta mladých házenkářek z dorostu a družstvo 

hrálo několik let o mistrovský titul. Já jsem začínala nejdříve na pravém křídle, ale pak 
. . i 89 

Jsem střídala postavení na pravé či střední spojce . 

Jana Kernerová 

85 VELÍŠEK, J , TÁBORSKÝ, F., Padesát let házené v české republice. Praha : ČSH, 
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K házené se dostala náhodou v patnácti letech, kdy u jejích začátku stál učitel 

Nečes. A protože byl zároveň funkcionářem ve Spartaku Vršovice, tak tam také s 

házenou začínala. Pak přestoupila do Bohemians, pětkrát se radovala z titulu a ze 

zápasů v evropských pohárech. Dvakrát hrála na mistrovství světa. V roce 1969 přešla 

na Slovensko do Nitry, kde odehrála tři sezony. Byl to jeden z prvních velkých přestupů 

z českého oddílu do slovenského. 

Spolu s Havlíkem se stala v roce 1967 první vítězkou ankety o Nejlepšího házenkáře a 

házenkářku roku, celkem se z prvenství radovala čtyřikrát. Stala se postrachem 

brankářek zahraničních celků. Sehrála 107 mezistátních utkání, nastřílela stovky branek. 
90 

Květa Škardová 

S házenou, zprvu českou, se seznámila v Plzni. Na škole její sportovní talent 

Pozorovala tělocvikářka a měla zásluhu na tom, že postavou malá, ale hbitá dívenka se 
d°stala k házené. Za čas neunikla pozornosti funkcionářů ze Sparty Praha a zamířila na 

letnou. 

už oblékala reprezentační dres, sehrála 113 mezistátních utkání, hrála na 
m,strovstvích světa, v roce 1968 se stala vítězkou 2. ročníku nejlepší házenkářky roku. 
o 

aktivní činností skončila v sedmadvaceti letech. V té době rozhodování se 

d o s t a v o v a l y žádné velké úspěchy reprezentace a tak funkcionáři a trenéři měnili 

^áčské kádry ve snaze dostat naši ženskou házenou opět na výsluní. 

le, Mžené v české repMee. Praha : ČSH, ,998. « . 45 

127 



V osmdesátých letech šla do Slavie jako funkcionářka. Jako organizační 

pracovnice pomáhá mužské složce ve Slavii už hezkých pár let, k tomu přidala další 

funkcionářskou činnost v pražském svazu házené.91 

Milena Foltýnová (14.5.1950 - 24.12.1993) 

Milena Foltýnová přišla do Prahy z Litvínova a měla za sebou už důkladnou 

všestrannou přípravu z celé rady sportovních odvětví. Tak se na našem nebi objevila 

házenkářka, která se výrazně zapsala do historie ženské házené. Milena se v Praze brzy 

zabydlela v lize a byla v ní nejlepší. Důkazem toho je sedm prvenství v anketa O 

nejlepší házenkářku roku vletech 1972-1979. Na její střelecké schopnosti spoléhala i 

československá reprezentace. Absolvovala tři mistrovství světa (1973,1975,1978) a OH 

1980 v Moskvě. 

Milena Foltýnová mířila vždycky za stále vyšším cílem. Z Prahy vedla její cesta do 

Zlína, tam výrazně pozvedla úroveň ženské házené a měla velkou zásluhu na tom, že 

právě tento moravský celek přerušil v ligové soutěži vítězné taženi slovenských oddílů. 

Poté oblékala řadu let dres slavného vídeňského Hypobanku, hrála za Rakousko na 

jednom mistrovství světa a olympijských hrách. Z Los Angeles se vracela v roce 1984 s 

bronzovou medaili. V závěru aktivní činnosti byla moc šťastná i přesto, že si ze hřiště 

za léta odnesla řadu zranění. 

Foltýnová pracovala a žila ve Vídni, ale často ráda zajížděla do Litvínova, stejně tak i 
» 92 

do Chebu na tradiční turnaj, kde si získala velké sympatie příznivců. 

^VELÍŠEK, J , T A B O R ^ ^ / * házené v české republice. Praha : ČSH, 1998. str. 46 

92 VELÍŠEK, J , TÁBORSKÝ, F., Padesát let házené v česU republice. Praha : ČSH, 1998. str. 47 
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9. Statistické údaje 

Československo zaznamenávalo na prvních ročnících MS a OH mnoho 

medailových umístění. Byli jsme mezi nejužší světovou špičkou díky dlouholeté tradici 

národní házené, která vychovávala mnoho dobře technicky vyspělých hráčů a hráček 

Během let se rozšiřováním mezinárodní házené do okolních států Evropy a později i 

světa světová špička vyrovnala a Československo, resp. Česká republika na další 

výrazný úspěch na vrcholných turnajích čeká. 

Do tabulek a grafů jsem zachytil vývoj umístění na OH, MS a ME žen i mužů a 

celkový počet vítězství, remíz a porážek na výše zmíněných turnajích. 

9.1 Olympijské hry 

Dosud se házená o 7 hráčích hrála od roku 1972 na devíti Olympijských hrách 

V roce 1936 na OH v Mnichově byl poprvé a naposledy hrán turnaj v házené o 11 

hráčích. Československé a později české reprezentační družstvo mužů se zúčastnilo 

čtyřech OH s nej větším úspěchem v roce 1972 na OH v Mnichově, kde získalo stříbrné 

medaile. 

Olympijský turnaj v házené žen se hraje od roku 1976. Československé 

reprezentantky se však probojovaly pouze na OH 1980 v Moskvě a 1988 v Soulu, kde 

shodně skončily na 5. místě. Reprezentantky ČR na svůj premiérový olympijský start 

stále čekají. 
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Graf č. 11 

Vývoj umístění na OH muži 
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Graf č. 2 

Celkový počet výher, remíz a proher na OH 
muži 
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Graf č. 11 

Vývoj umístění na OH ženy 
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9.2 Mistrovství světa 

Prvního mistrovství světa v házené o 7 hráčích v roce 1938 se československé 

družstvo nezúčastnilo, neboť v té době se u nás tento sport ještě neprovozoval. Avšak 

již na 2. MS konaném v roce 1954 naše reprezentační družstvo získalo bronzové 

medaile a série medailových umístění pokračovala dále. Následovaly dvě druhá místa, 

na domácím šampionátu bronz a v roce 1967 na MS ve Švédsku se stalo 

Československo mistrem světa v házené. Do dnes se nepodařilo československým ani 

následně českým házenkářům těmto výsledkům na MS ani přiblížit. 

Ženy se staly mistryněmi světa hned na 1. světovém šampionátu v roce 1957 

v Jugoslávii. Na druhém MS získaly bronz a v roce 1986 v Nizozemsku stříbro. Po 

rozpadu federace jsou výsledky tristní, když už se ženské družstvo na vrcholný turnaj 

probojuje. 
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G r a f č. 11 

Celkový počet výher, remíz a proher na MS 
muži 

Grafč . 7 
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Graf č. 11 

Celkový počet výher, remíz a proher na MS 
ženy 

9.3 Mistrovství Evropy 

ME muži hrají od roku 1994, čeští reprezentanti se zatím zúčastnili čtyř 

mistrovství ze sedmi konaných. Nej lepšího umístění dosáhli při svém prvním 

vystoupení v roce 1996 na ME ve Španělsku. 

Ženy se na prvním ME umístily na 8. místě, stejné umístění zopakovaly i za osm 

let později na ME 2002 v Dánsku. Na následném evropském šampionátu skončily na 

předposledním, 15. místě. 
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Graf č. 11 

Vývoj umístění na ME muži 

Graf č. 10 

Celkový počet výher, remíz a proher na ME 
muži 
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Graf č. 11 

Vývoj umístění na ME ženy 
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9.4 Československá 1. Liga 1950 - 1993 
Nejúspěšnějším týmem v historii československé házené je Dukla Praha, která 

získala 28 titulů mistra republiky. Tabulka č. 1 zobrazuje družstva seřazená dle 

dosažených počtu bodů. 

Tabulka č. 1: Přehled umístění družstev - muži 

foř. Název Počet Počet 

klubu ročníků sestupů 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Body 

1 Dukla Praha 41 - 28 5 3 3 2 464 

2. Tatran Prešov 36 1 3 9 11 4 5 1 1 2 344 

3. Škoda Plzeň 38 1 1 11 5 7 3 2 2 2 2 2 1 322 

4. Baník Karviná 28 2 2 4 5 4 3 2 2 3 1 2 227 

s. HC Zlín 31 3 1 2 3 2 5 4 5 2 4 1 2 198 

ö. ŠKP Bratislava 28 3 3 1 4 1 1 6 3 2 2 3 2 195 

7. Lokomotiva Trnava 28 3 3 3 3 3 3 1 4 1 5 1 1 183 

Ö. VSZ Košice 21 - 3 4 1 3 2 5 2 1 174 

9. Slvia Praha 32 5 3 2 6 5 1 4 4 3 2 2 153 

To. KH Tatra Kopřivnice 17 - 3 1 3 5 2 2 1 127 

Ï1. Bohemians Praha 14 4 3 2 3 1 2 1 1 1 78 

12. HC Zubří 10 2 2 3 1 1 1 1 1 63 

T3. Polno.Topolčany 11 2 1 1 2 1 2 3 1 55 

U. Sez. Ústí n. Labem 6 2 2 1 1 1 1 52 

15. Sokol Telnice 9 2 1 1 4 2 1 49 

16. KPS Brno 10 6 1 1 1 2 1 2 2 45 

17. ZŤS Martin 13 4 2 4 5 1 1 44 

Ta. TJ Náchod 9 3 2 1 1 1 1 1 2 42 

19. Sparta Praha 9 5 1 1 1 2 1 1 2 40 

20. Dukla Cheb 6 3 1 1 1 2 1 30 

21. Lok. Michalovce 11 6 1 3 1 1 5 27 

22. - PS Olomouc 7 2 2 2 1 1 1 26 

Í3. Dukla Pezinok 5 1 1 3 1 21 

Brno 4 4 2 1 2 1 21 

Baník Ostrava 4 1 1 1 2 13 

25. - Povážská Bystrica 3 1 1 1 1 11 

Jiskra Otrokovice 2 1 1 1 11 

26. Sokol Šťáhlavy 2 1 1 1 8 

27. ~ Sokol Dřevohostice 1 1 1 7 

„ Spartak Bratislava 2 1 1 1 7 

L RH Olomouc 2 1 1 1 7 
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3oř. Název 
klubu 

Počet 
ročníků 

Počet 
sestupů 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Body 

-8. Cement Hranice 2 1 1 1 6 

!9. Vinohrady Bratislava 1 1 1 4 

Koh-i-noor Praha 1 1 1 4 

»0. Baník Libčice 1 1 1 3 

Secheza Lovosice 2 2 1 1 3 

Tatran Stupava 2 2 1 1 3 

SKD Liberec 1 1 1 3 

Kovo Rokycany 1 1 1 2 

Lokomotiva Plzeň 1 1 1 2 

Î2. ZŤS Dubnica 1 1 1 1 

Slovan Bratislava 1 1 1 1 

Sokol Paskov 1 1 1 1 

Banská Bystrica 1 1 1 1 

Arma Ústí nad Labem 1 1 1 1 

MTJ Piešťany 1 - 1 1 
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Tabulka č. 2: Přehled umístění družstev dle ročníků - muži (l.část) 
>o 
o 0. Klub 19

50
 

19
53

 

19
54

 

19
55

 

19
56

 

57
/5

8 

58
/5

9 

59
/6

0 

60
/6

1 

61
/6

2 

62
/6

3 

63
/6

4 

64
/6

5 

65
/6

6 

66
/6

7 

67
/6

8 

68
/6

9 

69
/7

0 

70
/7

1 

71
/7

2 

72
/7

3 

73
/7

4 

1. Dukla Praha 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 4 5 4 

2. KPS Brno 2 5 7 11 11 6 9 7 12 12 

3. HC Zlín (Gottwaldov) 3 6 4 5 4 1 6 4 3 7 8 8 5 6 9 8 8 6 10 7 
4. Spartak Sezim. Ustí 4 4 5 8 11 12 

5. Slavia Praha 5 10 9 12 5 7 6 4 9 5 5 5 8 6 11 
6. Sokol Dřevohostice 6 
7. Sparta Praha 7 3 6 8 8 12 10 12 

8. Brno 4 8 3 8 12 

9. Vinohrady Bratislava 9 
10. SKD Liberec 10 

11. Jiskra Otrokovice 11 4 

12. Arma Ústí n. Labem 12 
13. Škoda Plzeň 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 2 3 7 5 4 2 2 2 4 1 

14. Tatran Prešov 3 2 5 2 2 4 2 3 2 3 3 1 3 1 3 2 _2_ 

15. Dukla Cheb 7 3 6 10 10 12 
_2_ 

16. Spartak Bratislava 8 11 

17. SDartak Koh-i-noor Praha 9 

18. Lokomotiva Trnava 2 10 8 8 3 6 9 10 10 12 

19. Sokol Telnice 6 7 5 7 7 9 7 9 11 

20. RH Olomouc 9 10 

21. Lokom. Banská Bystrica 12 

22. Bohemians Praha 4 7 4 4 7 6 8 9 11 7 6 10 9 12 

23. Dukla Pezinok 9 9 6 9 11 

24. Sokol Šťáhlavy 8 10 

25. 
26 

Sokol Paskov 12 25. 
26 Slovan Bratislava 12 

27. 
28 

KH Zubří 5 5 10 4 5 8 4 6 9 11 27. 
28 Baník Libčice 10 

29. 
30. 
31. 
32. 
33 

ŠKP Bratislava 11 10 10 6 7 8 10 7 1 6 29. 
30. 
31. 
32. 
33 

Baník Karviná 
5 6 5 4 2 1 3 4 4 1 7 3 

29. 
30. 
31. 
32. 
33 

Lokomotiva Plzeň 11 

29. 
30. 
31. 
32. 
33 

Lokom. Michalovce 
9 8 11 9 10 12 

29. 
30. 
31. 
32. 
33 ZŤS Martin 

10 10 

34. 
35 

TJ Náchod 
7 6 5 8 5 34. 

35 PS Olomouc 
7 9 11 

3ÇK 
37. 
38. 
39. 
4(X 
J T 
42. 
43. 
44. 
45. 
46^ 
47 

KOVO Rokycany 
11 3ÇK 

37. 
38. 
39. 
4(X 
J T 
42. 
43. 
44. 
45. 
46^ 
47 

VSŽ Košice 
3 9 

3ÇK 
37. 
38. 
39. 
4(X 
J T 
42. 
43. 
44. 
45. 
46^ 
47 

Cementárnv Hranice 8 

3ÇK 
37. 
38. 
39. 
4(X 
J T 
42. 
43. 
44. 
45. 
46^ 
47 

KH Tatra Konřivnice 

3ÇK 
37. 
38. 
39. 
4(X 
J T 
42. 
43. 
44. 
45. 
46^ 
47 

3ÇK 
37. 
38. 
39. 
4(X 
J T 
42. 
43. 
44. 
45. 
46^ 
47 

3ÇK 
37. 
38. 
39. 
4(X 
J T 
42. 
43. 
44. 
45. 
46^ 
47 

Secheza Lovosice 
ZŤS Dubnica n. Váhorn 
Tatran Stupava 
HC Považská Bystrica 
MTJ Piešťany 
USA 
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Tabulka č. 2: Přehled umístění družstev dle ročníků - muži (2.část) 

Po
ř.

 č
. 

Klub 74
/7

5 

75
/7

6 LL/9L 77
/7

8 

78
/7

9 

79
/8

0 

80
/8

1 

81
/8

2 

82
/8

3 

83
/8

4 

84
/8

5 

85
/8

6 

86
/8

7 

87
/8

8 

88
/8

9 

89
/9

0 

90
/9

1 

91
/9

2 

92
/9

3 

1. Dukla Praha 3 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 

2. KPS Brno 
3. HC Zlín (Gottwaldov) 6 8 10 10 10 12 11 7 7 9 12 

4. Spartak Sezim. Ustí 
5. Slavia Praha 6 4 5 3 8 3 9 6 9 8 3 10 8 10 6 12 11 

6. Sokol Dřevohostice 
7. Sparta Praha 11 

8. Brno 4 
9 Vinohrady Bratislava 
10. SKD Liberec 
11 Jiskra Otrokovice 
12. Arma Ústí n. Labem 
n Škoda Plzeň 4 2 7 8 5 4 6 4 4 2 5 6 9 10 11 8 9 10 

14 Tatran Prešov 2 5 8 3 4 6 4 3 8 5 3 7 3 2 5 5 4 3 1 

15 Dukla Cheb 
16 Spartak Bratislava 
17 Spartak Koh-i-noor Praha 
18 Lokomotiva Trnava 11 6 4 2 3 5 5 3 4 2 8 7 5 8 10 10 4 5 

10 Sokol Telnice 
00 RH Olomouc 
0] Lokom Banská Bystrica 
9-7 Bohemians Praha 

Dukla Pezinok 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 

Sokol Šťáhlavv 
Sokol Paskov 
Slovan Bratislava 
KH Zubří 
Baník Libčice 
ŠKP Bratislava 
Baník Karviná 
Lokomotiva Plzeň 
Lokom. Michalovce 
ZŤS Martin 
TJ Náchod 
PS Olomouc 
KOVO Rokycany 
VSŽ Košice 
Cementárnv Hranice 
KH Tatra Kopřivnice 
Polnohos. Topolčany 
Baník Ostrava 
Secheza Lovosice 
ZŤS Dubnica n. Váhom _ 
Tatran Stupava 
HC Považská Bvstrica 
MTJ Piešťanv 
USA 

1 
5 

8 
9 
7 

1 0 
12 

1 
3 

9 
11 
12 
10 

T 

3 
11 

12 

9 

T 

2 

6 

9 

12 

T 

7 

11 

8 
11 

12 
9 

T 

6 

7 

9 

T 

5 
10 
11 

9 

12 
8 

T 

7 
11 
10 

11 
8 

10 

T 

6 

7 

12 

7 

9 

T 

5 
10 
11 
12 

3 
8 

10 

T 

6 

4 
6 

10 

T 
9 

5 
9 

T 

2 
10 

6 
2 

12 

T 
4 
8 

9 
3 

12 
11 

T 

6 
7 

2 
4 

T 

6 
9 

12 

3 
2 

12 

T 

8 
9 

11 

6 
3 

T 

5 
7 

11 

13 

6 
2 

T 

8 
5 

10 

3 
8 

T 

2 
4 

7 
12 
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Neúplné údaje z prvních ligových ročníků nedovolují uvést nejúspěšnější střelce 

v jednotlivých ročnících a tak jsou uvedeny pouze údaje za poslední ligové ročníky. 

Tabulka č. 3: Nejlepší střelci 1. ligy ČSSR jednotlivých ročníků 

Ročník Jméno Klub Počet branek 
76-77 Josef Divoká HC Zlín 158 

77-78 František Sulc Lok. Trnava 177 

78-79 František Sulc Lok. Trnava 177 

79-80 Josef Divoká HC Zlín 184 

80-81 František Sulc Lok. Trnava 195 

81-82 Jan Kozák ZTS Martin 202 

82-83 František Sulc Lok. Trnava 217 

83-84 Milan Brestovanský Lok. Trnava 175 

84-85 Milan Brestovanský Lok. Trnava 162 

85-86 František Štika Slavia Praha 162 

86-87 Petr Linek HC Zlín 165 

87-88 Radomír Martinát ^ok. Trnava 186 

88-89 Petr Linek HC Zlín 165 

89-90 Radomír Martinát Lok. Trnava 237 

90-91 Leopold Pazdera HC Zlín 203 

91-92 Leopold Pazdera HC Zlín 158 

92-93 
— 

Michal Jančo Pol. Topolčany 142 

Pro zvýšení popularity házené a ligových střelců byl ustaven v roce 1988 Klub 

ligových střelců. Jak již bylo uvedeno, pro nedostatek přesných údajů z počátečních 

ročníků byli vyhlášení k poslednímu federálnímu ročníku čestní ligoví střelci a další pak 

po dosažení 1000 branek v ligových ročnících počínaje sezonou 1976-77. 
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Tabulka č. 4: Členové Klubu ligových střelců ČSSR 

I Pořa< ií I Jméno I P o č . b r a n e k I 

1. I Milan Brestovansk ý 1434 
2. I František Šulc 1361 
3. I Pavel Bernard 1216 
4. I Jaroslav Papiernik 1086 
5. I Milan Polívka 1064 
6. I Tomáš Bártek 1059 
7. Pavel Mikeš 1048 
8. I Milan Černý 1004 

N/A Milan Breštianský N/A 

N/A František Bruna N/A 

N/A I Bedřich Ciner N/A 

N/A I Karel Čermák N/A 

N/A Jiří Djakov N/A 

N/A I Václav Duda N/A 

N/A Václav Eret N/A 

[ N/A Anton Frolo N/A 

N/A Vasil Greňo N/A 

[ N/A Rudolf Havlík N/A 

T N/A Jiří Hanzl N/A 

J N/A Jaroslav Konečný I N/A 

T N / A Bedřich König N/A 

T N / A Josef Lukošík N/A 

P N / A Vojtěch Mareš N/A 

T N / A Vliroslav Mikulenka I N/A 

P N / A ; Zdeněk Pešl N/A 

P N / A J aroslav Provazník N/A 

P N / A 2 'deněk Rada N/A 

P N / A E )ušan Růža N/A 

pN/A \ ' lad i mír Seruga N/A 

PN/A C )ldřidch Spáčil N/A 

PN/A V 'ilém Sviták N/A 

P J M ^ T ü )sef Trojan N/A 

N/A F rantišek Vykouřil N/A 
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Anketa o nejlepšího házenkáře a házenkářku roku se vyhlašuje od roku 1967. 

Tabulka č. 4 Nejlepší házenkáři Československa 

1967 Rudolf Havlík Jana Kernerová 

1968 František Arnošt Květa Červenková 

1969 Rudolf Havlík Jana Kernerová 

1970 Jaroslav Konečný Jana Kernerová 

1971 Jiří Kavan Věra Brůnová 

1972 Jiří Kavan Jana Kernerová 

1973 Vladislav Jarý Věra Brůnová 

1974 Jindřich Krepindl Milena Foltýnová 

1975 Jan Packa Milena Foltýnová 

1976 Jozef Dobrotka Alena Horalová 

1977 Marian Himer Milena Foltýnová 

1978 Ladislav Salivar Milena Foltýnová 

1979 Marian Himer Milena Foltýnová 

1980 Marian Himer Daniela Trandžíková 

1981 Jiří Kotrč I Daniela Trandžíková 

1982 Jaroslav Papiernik JanaKuťková 

1983 Jaroslav Papiernik Alena Damitšová 

1984 Michal Barda 1 Božena Mažgutková 

1985 Jiří Kotrč Mária Durišinová 

1986 Jiří Kotrč Mária Durišinová 

1987 Jiří Kotrč Mária Durišinová 

1988 Jiří Kotrč Daniela Trandžíková 

1989 Jan Novák Alena Damitšová 

19901 Libor Sovadina Zuzana Prekopová 

Petra Cumplová ' 991 |Martiň Šetlík 

1992 Lubomír Švajlen Lenka Černá 
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Tabulka č. 5 Nejlepší házenkáři České republiky 

1993 Martin Šetlfk Lenka Černá 

1994 Vladimír Šuma Lenka Černá 

1995 Petr Házl Lenka Černá 

1996 Petr Házl Lenka Černá 

1997 Martin Šetlík Monika Ludmilová 

1998 Michal Tonar Lenka Černá 

1999 Michal Tonar Petra Čumplová 

2000 David Ju říček Naděžda Krejčiříková 

2001 Alexandr Radčenko Lucie Fabíková 

2002 David Juříček Lenka Románová 

2003 David Juříček Lucie Fabíková 

2004 Jan Filip Lenka Černá 

2005 David Juříček Lucie Fabíková 

144 



10. Diskuse 
Základem každé historické práce a alfou a omegou jejího zdárného zpracování je 

dostatek pramenů, ke kterých by se měl autor přiklánět a čerpat z nich. Při zadávání 

tématu mé diplomové práce jsem netušil, jaké informační vakuum se nachází v oblasti 

dějin házené. Je to o to více překvapivé, když se jedná o sport v minulosti velice 

populární a rozšířený. Dle počtu členů byl třetím nej rozšířenějším sportem po fotbalu a 

ledním hokeji. Jediným autorem, který se zabýval mapováním historie národní a 

mezinárodní házené, byl olomoucký házenkářský nadšenec a propagátor Metoděj Zajíc. 

Po delším úsilí jsem narazil na jediný exemplář jeho publikace, Házená 

v Československu a ve světě, v archivu Moravské zemské knihovně v Brně, která se mi 

stala hlavním zdrojem informací při zpracovávání prvních let mezinárodní házené 

v Československu. Při sběru literárních pramenů jsem narážel na další překážky. Archiv 

Českého svazu házené byl při rozpadu federace „ztracen" v rukách tehdejších činovníků 

a sbírka novinových článků redaktora Čs. sportu Jaroslava Velíška čítající 30 let házené 

zůstala taktéž nedohledána. Z tohoto důvodu i veřejné informační zdroje (internet) 

nenabízejí dostatečně a podrobně zpracovaná dějinná fakta a události mezinárodní 

házené v Československu. Nezbývalo než čerpat z archivních ročníků dobového tisku, 

tj. Československého sportu. 

Sběr a utřídění velkého množství údajů, faktů a dat zabralo několik měsíců a 

bylo zřejmě nejnáročnější částí práce. Házená, potažmo samotný sport, nemohla a 

nemůže existovat samostatně, ale je součástí politického, ekonomického a sociálního 

společenství. Proto jsem se snažil věnovat se historickým momentům nejen ze 

sportovního hlediska, ale snažil jsem se je spojit s určitou historickou událostí. Právě 

politicko-společenské vlivy měly a mají zásadní vliv na chod a fungování určitého 

sportovního odvětví. Přesto hlavní část mé práce je zpracována spíše statistickou 

fonnou, neboť je to poprvé, co se takto souhrnně zveřejňují výsledky dávno 

Zapomenutých ročníků, mezinárodních a klubových zápasů. Ty mohou dále sloužit jako 

Podklad pro zpracování historie ženské mezinárodní házené či jednotlivých klubových 

týmů. 

Statistická část práce se zabývá kompletním souhrnem ligové československé 

házené od roku 1950 do roku 1993, což jsem považoval jako důležitý předěl a konec 

jedné éry naší házené. Zcela jasně nej úspěšnějším týmem československé házené se 

stala Dukla Praha, která za 41 ročníků ani jednou nesestoupila z nejvyšší soutěže a 
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získala 25 titulů mistra republiky. Mezi její největší soupeře patřily slovenské týmy 

z Košic, Prešova a Bratislavy, v šedesátých letech se k nim přidaly české týmy z Plzně a 

Karviná. Mezinárodní statistiky jsem spojil s posledními výsledky České reprezentace, 

aby byl přehledně zviditelněn ústup z předních pozic naší reprezentace. Největší 

úspěchy zaznamenala naše házená v prvních letech mezinárodní házené do roku 1967, 

kdy se Československo stalo poprvé a prozatím naposledy mistrem světa. Tyto úspěchy 

byly zapříčiněny dlouholetou tradicí národní házené v Československu a tím pádem 

vysokou technickou vyspělostí našich hráčů i hráček v mezinárodním měřítku. Po 

vyrovnání světové špičky jsme upadly do světového průměru a cesta zpět na vrchol je 

v dnešních podmínkách zcela nereálný. 
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11. Shrnutí a závěry 
Házená je v České republice sportem s dlouholetou tradicí ověnčenými mnoha 

mezinárodními úspěchy. Přes tuto skutečnost se nikdo nerozhodl do této doby shrnout 

historii této kolektivní hry do jednoho celku. Já se pokusil tuto díru alespoň z části 

zacelit mojí diplomovou prací. 

Jejím cílem bylo zachytit vznik a vývoj všech házenkářských her na našem 

území i ve světě a dále se zaměřit na příchod mezinárodní házené do Československa 

Následně jsem detailně sepsal důležité výsledky a události týkající se všech soutěžních 

ročníků nejvyšší soutěže házené a reprezentace mužů. Soutěž žen jsem úmyslně 

pominul, neboť v opačném případě by tato práce nabrala dvojnásobných rozměrů a 

kvantita by v závěru zcela určitě převýšila kvalitu. Aby mi však nebyla připisována 

určitá zaujatost, tak nej důležitější momenty a výsledky ženské házené jsem do práce 

zaznamenal. 

Dějiny házené jsem rozčlenil dle zásadních historických momentů do osmi 

logických celků. V první části jsem se věnoval ročníkům 1950 - 1967. V tomto 

časovém období jsme zaznamenali nejúspěšnější období československé házené, 

dokázali jsme na mistrovstvích světa vybojovat 2 bronzové, 2 stříbrné a v roce 1967 

dokonce zlatou medaili. Dukla Praha navíc dokázala 2x vyhrát PMEZ a 2x se 

probojovat do finále této soutěže. Československo v této době patřilo do absolutní 

světové špičky a svou hrou určovalo budoucí trendy v mezinárodní házené. Za těmito 

výsledky stojí hlavně tehdejší široká členská základna dána především dlouholetou 

tradicí národní h á z e n é v českých zemích. V druhé části jsem se zabýval obdobím na 

přelomu 60. a 70. let, kdy se plíživě objevila prohlubující se krize v československé 

házené. Mezi nedostatky těchto let patřila především nedostatečná výchovná práce, 

neřešená otázka slovenské házené, ze které vyplývala pak často vzájemné nedůvěra 

pracovníků obou naších národů, dále malá péče o hráčskou základnu a stejně tak malá 

péče o špičkovou házenou, což se projevilo nejdříve na ženském reprezentačním 

družstvu. V dalších kapitolách jsem sepsal vývoj házené v 70. a 80. letech do revoluce 

v listopadu 1989. Světová špička se vyrovnala a naše reprezentační družstvo stříbrnou 

medailí na OH 72 zaznamenalo poslední výrazný úspěch na mezinárodních akcích. 

K dominantní pozici Dukly Praha v ligové soutěži se připojily týmy Prešova, 

Bratislavy, Plzně a Karviné. Dukla Praha v roce 1984 potřetí a naposledy zvítězda 

v PMEZ. Listopadová revoluce nastartovala zásadní změny v celé společnost, a 
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v návaznosti s tím i v celém sportovním odvětví včetně házené. Po otevření hranic si 

našlo mnoho opor z ligových celků zahraniční angažmá, bez ohledu na úroveň 

zahraničních soutěží. Tento masivní exodus hráčů výrazně snížil kvalitu domácí 

soutěže. Sedm let po rozdělení federace se opět vytvořila společná česko-slovenská liga 

házenkářů, ale její existence trvala pouhých 5 let. Tento podnik byl vysoce finančně 

náročný bez výraznějšího efektu pro česká družstva a házenou vůbec. Od roku 2005 

pokračují české kluby opět v samostatné češké lize. 

Stručně jsem taktéž nastínil vznik a vývoj mládežnických házenkářských 

družstev a její momentální stav. Bohužel nedostatek historických materiálů věnovaných 

žákovské a juniorské házené je ještě markantnější než u házené dospělých. 

Na závěr jsem chtěl čtenářům přiblížit nej významnější osobnosti 
i 

Československé házené, kteříže výrazně zapsaly do její historie a pro její úspěšný vývoj 

věnovali většinu svého života. Mezi všemi bych zmínil na prvém místě Jiřího Víchu, 

vynikajícího brankáře, reprezentanta a trenéra, který se stal ikonou československé 

házené v dobách největších úspěchů. 

Věřím, že na již vousaté úspěchy reprezentačních družstev Československa a 

klubové úspěchy Dukly Praha v 80. letech naváže když ne dnešní, tak příští generace 

házenkářů. Nejdříve bude zapotřebí ekonomicky stabilizovat vrcholovou házenou, 

neboť kde nejsou peníze, nejsou výsledky. Kde nejsou výsledky, není zájem médií, 

sponzorů a mládež se pochopitelně přikloní ke konkurenčním sportům, kde budou 
podmínky příznivější. 

Proto je důležitá obnovená spolupráce ČSH se školami, které v posledních letech 

házenou výrazně opomíjeli a mnoho dětí se s touto krásnou hrou neměli šanci seznámit. 

Závěrem chci poděkovat Jaroslavu Velíškovi, bývalému redaktoru Čs. sportu a 

předsedovi ČSH za jeho věcné rady a pomoc při zajišťování materiálů a Stanislavu 

Svobodovi, nynějšímu sekretáři ČSH za poskytnutí publikací. 
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13. Seznam zkratek 

AC Atletický club 

APLO Asociace prvoligových oddílů 

AT K Armádní tělovýchovný klub 

AŠSK Asociace školních sportovních klubů 

ČOS Česká obec sokolská 

ČOV Český olympijský výbor 

ČSFH Československá federace házené 

ČSFR Československá federativní republika 

ČSH Český svaz házené 

ČSKSTS Československé konfederace sportovních a tělovýchovných 

ČSR Československá republika, Česká socialistická republika 

ČSSH Československý svaz házené 

ČSSR Československá socialistická republika 

Č S T V Českos lovenský svaz tělesné výchovy 

DTJ Dělnická tělovýchovná jednota 

EHF European Handball Federation 

FSFI Fédération Sportive Féminine Internationale 

FSFSR Ruská sovětská federativní socialistická republika 

HIL Handball International League 

IAAF International Assotiation of Athletics Federation 

IAHF Internationale Amateur Handball Federation 

IHF International Handball Federation 

ISF International School Sport Federation 

ME Mistrovství Evropy 

MS Mistrovství světa 

MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

NDR Německá demokratická republika 

NSR Německá spolková republika 

OH Olympijské hry 

P E M Pohár evropských mistryň 

P M E Z Pohár mistrů evropských zemí. 
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PVP Pohár vítězů pohárů 

SCM Sportovní centrum mládeže 

SHM Sportovní hry mládeže 

SHMP Sportovní hry mládeže a pracujících 

SK Sportovní klub 

SNP Slovenské národní povstání 

SNS Společenství nezávislých států 

SRN Spolková republika Německo 

SSR Slovenská socialistická republika 

SSSR Svaz sovětských socialistických republik 

SZH Slovenský zvaz hádzanej 

TJ Tělovýchovná j ednota 

ÚDA Ústřední dům armády 

UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

ÚSH Ústřední svaz házené 

ÚV Ústřední výbor 

WHIL Woman Handball International League 
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14. Přílohy 

14.1 Výs l edkové tabulky jednot l ivých ročníků 

1950 
Tabulka státního mistrovství mužů o 7 hráčích: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. ATK Praha 18 1 3 245:132 37 
2. GZ Královo Pole 17 1 4 212:130 35 
3. Svit Gottwaldov 14 2 6 198:119 30 
4. Kovo Sezimovo Ustí 14 1 7 183:123 29 
5. Dynamo Slavia Praha 14 1 7 159:131 29 
6. Sokol Dřevohostice 12 1 9 151:155 25 
7. Bratrství Sparta Praha 10 3 9 123:119 23 
8. GZ Brno 4 8 2 12 161:159 18 
9. Vinohrady 8 1 13 120:153 17 
10. S KD Liberec 7 0 15 109:185 14 
11. Svit Otrokovice 3 0 19 96:218 6 
12. Arma Ústí nad Labem 0 1 21 72:224 1 

1955 
Tabulka přeboru republiky: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. ÚDA Praha 18 0 0 312:136 36 
2. Spartak Plzeň ZL 15 0 3 223:134 30 
3. Spartak I. Brněnská 14 0 4 186:141 28 
4. Spartak Sezimovo Ústí 11 0 7 185:141 22 

5. Spartak Královo Pole 10 0 8 159:166 20 

6. Jiskra Gottwaldov 5 2 11 149:181 12 

7. DA Plzeň 5 1 11 168:188 11 

8. Spartak Bratislava 4 0 14 131:231 8 

9. Spartak Praha 3 0 14 134:207 6 

10. Spartak Trnava 2 1 15 105:116 5 
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1956 
Tabulka přeboru mužů v házené o 7 hráčích: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Dukla Praha 21 0 0 432:206 42 
2. Spartak Plzeň ZVIL 19 0 2 326:188 38 
3. Dukla Plzeň 13 0 8 260:240 26 
4. Jiskra Gottwaldov 12 0 9 243:255 24 
5. Spartak Sezimovo Ustí 9 1 11 227:231 19 
6. Sokol Telnice 8 2 11 224:264 18 
7. Spartak Královo Pole 9 0 12 248:284 18 
8. Spartak Brno I. BS 7 3 11 196:213 17 
9. RH Olomouc 8 1 12 226:273 17 
10. Dynamo Praha 7 2 12 237:276 16 
11. Spartak Bratislava 1 3 17 183:321 5 
12. Lokomotiva B. Bystica 2 0 9 74:143 4 

1957-1958 
Tabulka mistrovství ČSR mužů: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Dukla Praha 31 1 1 702:354 63 
2. Spartak Plzeň ZVIL 28 2 3 584:357 58 
3. Spartak Praha Sokolovo 22 2 9 429:367 46 
4. Spartak Praha Stalingrad 20 0 13 500:495 40 
5. Jiskra Gottwaldov 16 3 14 448:395 35 
6. Dukla Stříbro 15 3 15 447:442 33 
7. Sokol Telnice 15 3 15 403:410 33 
8. Spartak Sezimovo Ústí 10 2 21 370:436 22 

9. Dukla Bratislava 10 2 21 393:492 22 

10. RH Olomouc 8 3 22 383:556 19 

11. Spartak Královo Pole 7 1 25 370:519 15 

12. Spartak Brno I. Br. 5 0 28 301:507 10 
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1958-1959 
Tabulka I. ligy mužů: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Dukla Praha 19 2 1 429:228 40 
2. Tatran Prešov 17 1 4 320:234 35 
3. Spartak Plzeň ZVIL 15 1 6 409:262 31 
4. TJ Gottwaldov 14 0 8 305:242 28 
5. Sokol Telnice 12 1 9 255:260 25 
6. Spartak Praha Sokolovo 11 1 10 235:284 23 
7. Spartak Praha Stalingrad 11 0 11 273:272 22 
8. Sokol Sťáhlavy 10 1 11 293:327 21 
9. Dukla Bratislava 7 2 13 270:289 16 
10. Dukla Stříbro 6 1 15 229:282 13 
11. Spartak Sezimovo Ustí 3 2 17 229:349 8 
12. Sokol Paskov 0 2 20 177:395 2 

1959-1960 

Tabulka I. ligy mužů: 
Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. TJ Gottwaldov 20 0 2 321:224 40 
2. Dukla Praha 17 1 4 391:235 35 
3. Spartak Plzeň ZVIL 13 1 8 362:286 27 
4. Spartak Praha Stalingrad 11 5 6 289:250 27 
5. Tatran Prešov 12 2 8 276:289 26 
6. Dukla Bratislava 10 2 10 279:289 22 

7. Sokol Telnice 10 2 10 238:246 22 

8. Spartak Sokolovo 9 4 9 231:246 22 

9. Dynamo Praha 6 2 14 226:263 14 

10. Sokol Štahlavy 6 2 14 241:307 14 

11. Spartak Královo Pole 4 1 17 269:343 9 

12. Slovan Bratislava 3 0 19 219:413 6 
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1960-1961 
Tabulka 1. ligy mužů: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Dukla Praha 20 0 2 441:239 40 
2. Tatran Prešov 17 3 3 364:226 36 
3. Spartak Plzeň ZVIL 17 2 3 298:285 36 
4. Spartak Praha Stalingrad 15 2 5 317:271 32 
5. Jiskra Zubří 10 3 9 300:314 23 
6. TJ Gottwaldov 10 2 10 304:274 22 
7. Sokol Telnice 7 5 10 256:287 19 
8. Spartak Sokolovo 5 6 11 223:292 16 
9. Dukla Bratislava 6 1 15 295:334 13 
10. Baník Libčice 5 2 15 240:340 12 
11. RH Bratislava 4 1 17 244:370 9 
12. Dynamo Praha 2 2 18 177:324 6 

1961-1962 
Tabulka 1. ligy mužů: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Dukla Praha 20 1 1 426:222 41 
2. Tatran Prešov 16 4 2 376:255 36 
3. Spartak Plzeň ZVIL 14 2 6 388:285 30 
4. TJ Gottwaldov 14 0 8 350:302 28 
5. TJ RŘ Zubří 12 1 9 276:290 25 
6. Spartak Brno KPS 9 3 10 301:322 21 
7. ČKD Praha 8 4 10 286:286 20 

8. Slavia Trnava 10 0 12 324:253 20 

9. Sokol Telnice 6 4 12 255:350 16 

10. Dukla Cheb 6 2 14 266:356 14 

11. Dukla Pezinok 5 1 16 270:364 11 

12. Spartak Praha Sokolovo 1 0 21 229:362 2 
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1962-1963 
Tabulka I.ligy mužů: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Dukla Praha 17 0 1 167:50 31 
2. Spartak Plzeň ZVIL 14 1 3 148:67 25 
3. TJ Gottwaldov 10 2 6 107:109 25 
4. Tatran Prešov 8 2 8 90:98 21 
5. Baník Karviná 7 3 8 102:113 17 
6. CKD Praha 8 0 10 117:129 16 
7. Sokol Telnice 5 3 10 87:115 13 
8. Slavia Trnava 5 2 11 102:156 13 
9. Spartak Brno KPS 5 0 13 117:54 12 
10. TJ PR Zubří 4 1 13 98:144 7 

1963-1964 
Tabulka I.ligy mužů: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Dukla Praha 16 1 1 331:207 33 
2. Tatran Prešov 12 0 6 289:227 24 
3. Slavia Trnava 11 1 6 286:250 23 
4. Spartak Plzeň ZVIL 10 1 7 263:227 21 
5. Slavia Praha 8 2 8 221:232 18 
6. Baník Karviná 8 2 8 272:284 18 
7. TJ Gottwaldov 8 1 9 234:281 17 
8. ČKD Praha 5 2 11 254:289 12 
9. Sokol Telnice 4 3 11 236:278 11 
10. RH Bratislava 1 1 16 203:314 3 

1964-1965 
Tabulka I. ligy mužů: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. Dukla Praha 16 1 1 341:203 33 

2. Spartak Plzeň ZVIL 13 2 3 269:215 28 

3. Tatran Prešov 12 1 5 315:219 25 

4. RŘ Zubří 10 1 7 251:249 21 

5. Baník Karviná 9 1 8 285:278 19 

6. Slavia Trnava 7 0 11 230:248 14 

7. Slavia Praha 6 2 10 217:261 14 

8. TJ Gottwaldov 6 1 11 239:271 13 

9. Bohemians Praha 5 2 11 215:288 12 

10. Sparta Praha 0 1 17 163:291 1 
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Finálová soutěž mužů mistrovství republiky: 
Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. Dukla Praha 18 1 1 393:234 37 
2. Tatran Prešov 15 1 5 372:256 31 
3. Spartak Plzeň ZVIL 13 2 6 300:271 28 
4. RR Zubří 11 1 9 280:301 23 

1965-1966 
Tabulka 1. ligy mužů: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Dukla Praha 20 1 1 441:263 41 
2. Tatran Prešov 17 1 4 504:333 35 
3. Skoda Plzeň 14 2 6 403:333 30 
4. Baník Karviná 14 1 7 405:330 29 
5. RŘ Zubří 11 1 10 300:329 23 
6. Slavia Praha 9 2 11 346:325 20 
7. Spartak Brno KPZ 9 1 12 353:407 19 
8. TJ Gottwaldov 8 3 11 346:438 19 
9. Slavia Trnava 8 2 12 305:317 18 
10. RH Bratislava 6 4 12 370:394 16 
11. Lokomotiva Plzeň 4 0 18 379:509 8 
12. Spartak Sezimovo Ústí 3 0 19 305:479 6 

1966-1967 
Tabulka 1. ligy mužů: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Dukla Praha 18 3 1 448:309 39 
2. Baník Karviná 13 1 4 390:320 31 
3. Tatran Prešov 14 2 7 386:338 29 
4. Slavia Praha 13 4 7 295:284 28 

5. TJ Gottwaldov 8 1 10 297:310 20 

6. RH Bratislava 9 1 12 318:344 19 

7. Škoda Plzeň 8 5 13 328:338 17 

8. Gumárny Zubří 6 1 11 281:302 17 

9. Michalovce 8 1 13 301:353 17 

10. VŠ Trnava 8 2 13 271:346 17 

11. Bohemians Praha 7 2 13 345:367 16 

12. KPS Brno 6 2 14 325:372 14 

i 
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1967-1968 
Tabulka 1. ligy mužů: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Baník Karviná 17 3 2 467:321 37 
2. Dukla Praha 18 1 3 442:298 37 
3. Tatran Prešov 16 0 6 392:332 32 
4. Gumárny Zubří 12 2 8 339:311 26 
5. Skoda Plzeň 11 1 10 354:335 23 
6. TJ Gottwaldov 10 1 11 323:328 21 
7. RH Bratislava 9 3 10 353:402 21 
8. Lokomotiva Michalovce 8 3 11 339:401 19 
9. Slavia Praha 8 2 12 332:331 18 
10. Slavia Trnava 6 3 13 309:376 15 
11. Sokol Telnice 3 2 17 301:435 8 
12. Dukla Cheb 3 1 18 283:408 7 

1968-1969 
Tabulka 1. ligy mužů: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Tatran Prešov 16 2 4 407:321 34 
2. Dukla Praha 13 2 7 389:306 28 
3. Baník Karviná 14 0 8 389:319 28 
4. Škoda Plzeň 13 2 7 349:299 28 
5. Slavia Praha 13 1 8 351:309 27 

6. Gumárny Zubří 10 2 10 318:333 22 

7. Bohemians Praha 8 3 10 301:326 19 

8. RH Bratislava 8 2 12 350:353 18 

9. TJ Gottwaldov 7 4 11 317:335 18 

10. Strojárny Martin 8 2 12 317:395 18 

11. Lokomotiva Michalovce 7 1 13 250:293 15 

12. Slavia Trnava 3 1 18 309:446 7 
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1969-1970 
Tabulka 1. ligy mužů: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Dukla Praha 18 1 3 423:307 37 
2. Skoda Plzeň 17 2 3 385:303 36 
3. Tatran Prešov 13 3 6 383:238 29 
4. Baník Karviná 11 1 10 407:367 23 
5. Slavia Praha 10 1 11 380:355 21 
6. Bohemians Praha 9 3 10 342:364 21 
7. Tepna Náchod 8 4 11 354:353 20 
8. TJ Gottwaldov 8 3 11 325:327 19 
9. Gumárny Zubří 9 1 12 291:357 19 
10. Strojárny Martin 7 2 13 283:380 16 
11. RH Bratislava 3 2 17 291:379 8 
12. Cementárny Hranice 3 1 18 265:371 7 

1970-1971 
Tabulka 1. ligy mužů: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Tatran Prešov 16 4 2 360:282 36 
2. Škoda Plzeň 17 1 4 410:290 35 
3. Dukla Praha 16 1 5 433:311 33 
4. Baník Karviná 13 1 8 401:354 27 
5. Slavia Praha 10 2 10 370:344 22 

6. Tepna Náchod 8 2 12 284:316 18 

7. PS Olomouc 8 2 12 375:410 18 

8. TJ Gottwaldov 8 2 12 359:403 18 

9. Lokomotiva Michalovce 8 1 13 290:356 17 

10. Bohemians Praha 6 4 12 292:334 16 

11. Gumárny Zubří 6 0 16 309:391 12 

12. Sparta Praha 6 0 16 275:373 12 
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1971-1972 
Tabulka 1. ligy mužů: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Baník Karviná 17 2 3 410:305 36 
2. Skoda Plzeň 17 2 3 401:322 36 
3. Tatran Prešov 15 3 4 377:295 33 
4. Dukla Praha 14 0 8 426:354 28 
5. Tepna Náchod 11 1 10 312:334 23 
6. TJ Gottwaldov 10 1 11 382:356 21 
7. RH Bratislava 10 1 11 326:302 21 
8. Slavia Praha 9 1 12 355:358 19 
9. PS Olomouc 7 1 14 318:379 15 
10. L. Nafta Michlovce 7 0 15 278:404 14 
11. Kovo Rokycany 4 2 16 302:385 10 
12. KPS Brno 4 0 18 315:408 8 

1972-1973 
Tabulka 1. ligy mužů: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. RH Bratislava 13 3 6 345:310 29 
2. Tatran Prešov 12 3 7 310:278 27 
3. VSŽ Košice 13 1 8 359:329 27 
4. Škoda Plzeň 13 0 9 376:293 26 
5. Dukla Praha 11 0 11 333:317 22 

6. Slavia Praha 10 2 10 323:337 22 

7. Baník Karviná 10 1 11 375:371 21 

8. Tepna Náchod 10 0 12 315:347 20 

9. Bohemians Praha 7 5 10 258:293 19 

10. TJ Gottwaldov 8 2 12 356:368 18 

11. PS Olomouc 8 1 13 350:400 17 

12. L. Nafta Michlovce 7 2 13 298:355 16 
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1973-1974 
Tabulka 1. ligy mužů: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Skoda Plzeň 16 4 2 428:336 36 
2. Tatran Prešov 14 0 8 388:315 28 
3. Baník Karviná 13 2 7 409:369 28 
4. Dukla Praha 12 3 7 393:365 27 
5. TJ Náchod 11 2 9 337:359 24 
6. RH Bratislava 9 3 10 407:403 21 
7. TJ Gottwaldov 9 1 12 348:375 19 
8. Cementárny Hranice 8 2 12 359:379 18 
9. VSŽ Košice 8 2 12 348:373 18 
10. Strojírny Martin 8 1 13 388:417 17 
11. Slavia Praha 5 4 13 321:356 14 
12. Bohemians Praha 6 2 14 313:348 14 

1974-1975 
Tabulka 1. ligy mužů: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. RH Bratislava 22 2 9 538:552 46 
2. Tatran Prešov 22 2 9 599:506 46 
3. Dukla Praha 20 6 9 617:514 46 
4. Škoda Plzeň 18 4 11 606:585 40 
5. Baník Karviná 18 3 12 666:587 39 

6. TJ Gottwaldov 15 2 16 622:610 32 

7. PS Olomouc 13 5 15 603:629 31 

8. Strojírny Martin 12 6 15 637:701 30 

9. TJ Náchod 13 1 19 520:596 27 

10. VSŽ Košice 10 5 18 595:632 25 

11. Lokomotiva Trnava 11 2 20 509:603 24 

12. Cementárny Hranice 4 2 27 582:741 10 
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1975-1976 
Tabulka 1. ligy mužů: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. RH Bratislava 15 2 5 462:407 32 
2. Skoda Plzeň 14 1 7 432:397 29 
3. Baník Karviná 13 2 7 468:436 28 
4. Dukla Praha 13 1 8 466:378 27 
5. Tatran Prešov 12 0 10 419:389 24 
6. Slávia Praha 10 2 10 398:391 22 
7. VSŽ Košice 9 1 12 394:393 19 
8. TJ Gottwaldov 9 1 12 425:432 19 
9. Lokomotiva Michalovce 9 0 13 396:465 18 
10. PS Olomouc 7 3 12 466:500 17 
11. Strojírny Martin 6 3 13 425:488 15 
12. TJ Náchod 7 0 15 378:452 14 

1976-1977 
Tabulka 1. ligy mužů: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Dukla Praha 17 0 5 482:403 34 
2. Tatra Kopřivnice 14 1 7 506:466 29 
3. RH Bratislava 12 3 7 461:424 27 
4. Slávia Praha 11 2 9 468:448 24 
5. VSŽ Košice 11 2 9 448:457 24 
6. Lokomotiva Trnava 8 7 7 368:380 23 
7. Škoda Plzeň 9 4 9 440:435 22 

8. Tatran Prešov 10 1 11 445:449 21 

9. PS Olomouc 6 6 10 453:471 18 

10. TJ Gottwaldov 8 2 12 428:453 18 

11. Baník Karviná 6 3 13 422:433 15 

12. Lokomotiva Michalovce 4 1 17 376:471 9 
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1977-1978 
Tabulka 1. ligy mužů: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. VSZ Košice 15 2 5 527:454 32 
2. Dukla Praha 14 2 6 550:470 30 
3. Tatran Prešov 13 1 8 433:410 27 
4. Lokomotiva Trnava 11 3 8 498:477 25 
5. Slávia Praha 11 2 9 500:470 24 
6. RH Bratislava 11 2 9 482:480 24 
7. Tatra Kopřivnice 10 0 12 486:487 20 
8. Skoda Plzeň 9 2 11 458:467 20 
9. Strojírny Martin 8 3 11 496:508 19 
10. TJ Gottwaldov 8 1 13 421:463 17 
11. Secheza Lovosice 6 2 14 445:515 14 
12. PS Olomouc 5 2 14 436:543 12 

1978-1979 
Tabulka 1. ligy mužů nadstavbová část: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Dukla Praha 22 5 5 703:592 49 
2. Lokomotiva Trnava 18 4 10 637:609 40 
3. Slávia Praha 17 5 10 690:634 39 
4. Tatran Prešov 14 8 10 606:579 36 
5. Škoda Plzeň 14 3 15 658:670 31 
6. Tatra Kopřivnice 12 5 15 673:690 29 

Tabulka 1. ligy mužů základní část: 
Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. Dukla Praha 14 3 5 484:404 31 

2. Lokomotiva Trnava 14 1 7 470:440 29 

3. Slavia IPS Praha 12 3 7 464:425 27 

4. Škoda Plzeň 13 1 8 477:465 27 

5. Tatran Prešov 10 6 5 435:409 26 

6. Tatra Kopřivnice 10 4 8 482:476 24 

7. VSŽ Košice 12 0 10 452:433 24 

8. Strojírny Martin 11 2 9 437:453 24 

9. RH Bratislava 9 3 10 456:426 21 

10. Baník Karviná 5 1 15 443:500 11 

11. TJ Gottwaldov 4 3 14 406:470 11 

12. Lokomotiva Michalovce 3 3 16 347:452 9 
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1979-1980 
Tabulka 1. ligy mužů nadstavbová část: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Dukla Praha 27 2 3 764:584 56 
2. VSZ Košice 20 3 9 637:602 43 
3. Lokomotiva Trnava 17 4 11 623:621 38 
4. Skoda Plzeň 17 4 14 621:649 32 
5. Tatra Kopřivnice 14 2 16 657:678 30 
6. Tatran Prešov 13 1 18 547:576 27 
7. RH Bratislava 15 6 11 634:581 36 
8. Slavia IPS Praha 14 3 15 554:683 31 
9. Strojírny Martin 12 5 15 629:619 29 
10. Topol'čany 12 1 19 605:667 25 
11. Secheza Lovosice 7 5 20 575:651 19 
12. TJ Gottwaldov 8 2 22 616:673 18 

Tabulka 1. ligy mužů základní část: 
Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. Dukla Praha 19 1 2 509:393 39 
2. VSŽ Košice 13 2 7 422:399 28 
3. Lokomotiva Trnava 13 2 7 446:424 28 
4. Škoda Plzeň 11 3 8 438:436 25 
5. Tatra Kopřivnice 11 1 10 464:447 23 
6. Tatran Prešov 11 1 10 363:370 23 
7. RH Bratislava 9 3 10 427:428 21 
8. Slavia IPS Praha 8 3 11 412:396 19 
9. Strojírny Martin 9 1 12 461:477 19 

10. Topol'čany 6 3 13 390:444 15 

11. Secheza Lovosice 5 2 15 422:459 12 

12. TJ Gottwaldov 6 0 16 404:475 12 
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1980-1981 
Tabulka 1. ligy mužů nadstavbová část: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. VSŽ Košice 22 6 4 693:473 50 
2. Dukla Praha 21 5 6 716:696 47 
3. Slavia IPS Praha 16 3 13 675:646 35 
4. Tatran Prešov 11 10 11 545:544 32 
5. Lokomotiva Trnava 15 2 15 573:597 32 
6. Skoda Plzeň 13 4 15 631:690 30 
7. Tatra Kopřivnice 18 3 11 688:620 39 
8. ZŤS Martin 17 2 13 608:635 36 
9. RH Bratislava 14 2 16 560:555 30 
10. Baník Ostrava 11 2 19 599:630 24 
11. Topol'čany 11 1 20 558:619 23 
12. Lokomotiva Michalovce 2 2 28 518:665 6 

Tabulka 1. ligy mužů základní část: 
Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. VSŽ Košice 15 5 2 456:367 35 
2. Dukla Praha 13 4 5 480:395 30 
3. Lokomotiva Trnava 13 2 7 382:374 28 
4. Tatran Prešov 9 8 5 364:344 26 
5. Slavia IPS Praha 11 2 9 450:424 24 
6. Škoda Plzeň 10 3 9 418:449 23 

7. Tatra Kopřivnice 10 3 9 452:432 23 

8. ZŤS Martin 10 2 10 401:404 22 

9. Baník Ostrava 9 1 12 402:432 17 

10. Baník Ostrava 7 2 13 413:447 16 

11. Topol'čany 7 1 14 394:428 15 

12. Lokomotiva Michalovce 2 1 19 343:454 5 
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1981-1982 
Tabulka 1. ligy mužů nadstavbová část: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
Nadstavba o titul 

1. Dukla Praha 27 3 4 860:851 57 
2. VSŽ Košice 22 3 9 770:693 47 
3. Tatran Prešov 16 5 13 718:690 37 
4. Škoda Plzeň 17 2 14 763:773 36 

Nadstavba o umístění 
5. Lokomotiva Trnava 21 1 12 796:727 43 
6. Tatra Kopřivnice 16 3 15 774:753 35 
7. Baník Ostrava 14 3 17 684:736 31 
8. Baník Karviná 11 1 22 763:855 23 

Nadstavba o u< ržení 
9. Slavia IPS Praha 14 4 16 735:779 32 
10. ZŤS Martin 14 2 18 736:739 30 
11. ČH Bratislava 14 2 18 629:669 30 
12. ZŤS Dubnica 3 1 30 657:829 7 

Tabulka 1. ligy mužů základ ní část: 
Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. Dukla Praha 18 2 2 565:404 38 
2. VSŽ Košice 18 0 4 528:445 36 
3. Tatran Prešov 13 2 7 457:421 28 
4. Škoda Plzeň 13 1 8 507:515 27 
5. Lokomotiva Trnava 13 1 8 506:465 27 
6. Baník Karviná 10 0 12 496:515 20 
7. Baník Ostrava 9 2 11 421:463 20 
8. Tatra Kopřivnice 8 1 13 476:497 17 
9. Slavia IPS Praha 8 1 13 425:516 17 
10. ZŤS Martin 8 0 14 465:487 16 
11. ČH Bratislava 6 1 15 379:436 13 
12. ZŤS Dubnica 2 1 19 412:533 5 
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1982-1983 
Tabulka 1. ligy mužů nadstavbová část: 

Pořadí 1 Tým Výhry Remízy Prohry Skóre 1 Body 
Nadstavba o titul 

1. Dukla Praha 29 3 2 883:672 61 
2. VSŽ Košice 19 4 11 819:761 42 
3. Lokomotiva Trnava 16 3 15 785:749 35 
4. Škoda Plzeň 13 5 16 734:772 31 

Nadstavba o umístění 
5. Tatra Kopřivnice 17 5 12 779:758 39 
6. Slavia IPS Praha 15 4 15 735:705 34 
7. Baník Karviná 14 4 16 719:773 32 
8. Tatran Prešov 10 5 19 672:719 25 

Nadstavba o udržení 
9. ZŤS Martin 16 1 17 737:719 33 
10. Polnohos. Topopol'cany 12 8 14 725:740 32 
11. Baník Ostrava 12 4 18 686:752 28 
12. Lovosice 4 8 22 725:823 16 

Tabulka 1. ligy mužů základní část: 
Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. Dukla Praha 17 3 2 550:428 37 
2. VSŽ Košice 16 2 4 539:469 34 

3. Lokomotiva Trnava 12 3 7 497:471 27 
4. Škoda Plzeň 10 3 9 496:478 23 

5. Slavia IPS Praha 9 3 10 476:461 21 

6. Baník Karviná 10 1 11 453:490 21 

7. Tatran Prešov 9 3 10 437:493 21 

8. Tatra Kopřivnice 8 3 11 508:515 19 

9. Polnohos. Topopol'cany 6 5 11 469:495 17 

10. ZŤS Martin 8 1 13 460:505 17 

11. Baník Ostrava 7 2 13 430:499 16 

12. Lovosice 3 5 14 466:521 11 
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1983-1984 
Tabulka 1. ligy mužů nadstavbová část: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Bodv 
Nads tavba o titul 

1. Dukla Praha 24 1 5 756:574 49 
2. Škoda Plzeň 17 2 11 662:657 36 
3. ČH Bratislava 13 5 12 627:628 31 
4. Lokomotiva Trnava 12 2 16 590:610 26 

Nadstavba o umístění 
5. Tatran Prešov 12 3 9 479:482 27 
6. Tatra Kopřivnice 10 4 10 485:497 24 
7. VSŽ Košice 8 3 13 548:544 18 

Nadstavba o udržení 
8. Baník Karviná 13 1 10 511:498 27 
9. Slavia IPS Praha 8 3 13 527:564 19 
10. ZŤS Martin 2 2 20 457:582 6 

Tabulka 1. ligy mužů základní část: 
Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. Dukla Praha 14 1 3 454:341 29 
2. Škoda Plzeň 12 1 5 425:407 25 
3. ČH Bratislava 9 3 6 389:369 21 
4. Lokomotiva Trnava 9 1 8 353:353 19 
5. Tatran Prešov 8 2 8 343:358 18 
6. VSŽ Košice 8 1 9 419:407 17 
7. Tatra Kopřivnice 7 3 8 363:371 17 

8. Baník Karviná 8 0 10 371:384 16 

9. Slavia IPS Praha 6 1 11 394:431 13 

10. ZŤS Martin 2 1 15 340:445 5 
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1984-1985 
Tabulka 1. ligy mužů nadstavbová část: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
Nadstavba o titul 

1. Dukla Praha 22 4 4 727:594 48 
2. Lokomotiva Trnava 13 5 12 612:613 31 
3. Tatran Prešov 12 6 12 588:591 30 
4. ČH Bratislava 12 5 13 571:577 29 

Nadstavba o umístění 
5. Škoda Plzeň 12 1 11 514:522 25 
6. Baník Karviná 10 4 10 482:469 24 
7. VSŽ Košice 7 3 14 476:519 17 

Nadstavba o u< ržení 
8. Slavia IPS Praha 10 4 10 502:497 24 
9. Tatra Kopřivnice 10 2 12 496:541 22 
10. ZŤS Martin 6 2 16 434:481 14 

Tabulka 1. ligy mužů základní část: 
Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. Dukla Praha 14 2 2 448:353 30 
2. Tatran Prešov 9 3 6 365:343 21 
3. Lokomotiva Trnava 9 3 6 388:361 21 
4. ČH Bratislava 8 2 8 338:343 18 
5. Baník Karviná 7 4 7 359:356 18 
6. Škoda Plzeň 7 1 10 373:380 15 
7. VSŽ Košice 6 3 9 360:384 15 

8. Slavia IPS Praha 6 3 9 362:403 15 

9. ZŤS Martin 6 2 10 340:397 14 

10. Tatra Kopřivnice 6 1 11 370:418 13 
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1985-1986 
Tabulka 1. ligy mužů nadstavbová část: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohrv Skóre Body 
Nadstavba o titul 

1. Dukla Praha 21 4 5 717:600 46 
2. Tatra Kopřivnice 17 6 7 648:619 40 
3. Tatra Kopřivnice 12 7 11 665:647 31 
4. VSŽ Košice 9 4 17 625:686 22 

Nadstavba o umístění 
5. CH Bratislava 13 3 8 504:417 29 
6. Skoda Plzeň 9 4 11 474:505 22 
7. Tatran Prešov 10 2 12 462:505 22 

Nadstavba o udržení 
8. Lokomotiva Trnava 9 4 11 479:477 22 
9. Baník Karviná 5 5 14 430:480 15 
10. Polnohos. TopopoPčany 6 3 15 440:509 15 

Tabulka 1. ligy mužů základní část: 
Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. Dukla Praha 11 3 4 418:350 25 
2. Slavia IPS Praha 9 5 4 376:363 23 
3. Tatra Kopřivnice 10 3 5 346:333 23 
4. VSŽ Košice 8 4 6 380:361 20 
5. ČH Bratislava 8 3 7 350:321 19 
6. Škoda Plzeň 7 4 7 361:367 18 

7. Tatran Prešov 8 2 8 342:372 18 

8. Lokomotiva Trnava 7 3 8 355:354 17 

9. Baník Karviná 4 4 10 305:336 12 

10. Polnohos. TopopoPčany 1 3 14 315:391 5 
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1986-1987 
Tabulka 1. ligy mužů základní část: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Dukla Praha 14 3 5 502:409 31 
2. Baník Karviná 14 2 6 425:384 30 
3. Tatran Prešov 12 2 8 446:427 26 
4. Tatra Kopřivnice 12 2 8 435:427 26 
5. VSZ Košice 12 1 9 458:442 25 
6. ČH Bratislava 11 2 9 460:433 24 
7. Lokomotiva Trnava 9 3 10 437:439 21 
8. Polnohos. Topopol'cany 8 4 10 415:408 20 
9. Skoda Plzeň 8 4 10 446:486 20 
10. Slavia IPS Praha 7 4 11 451:462 18 
11. TJ Gottwaldov 6 2 13 404:445 14 
12. Lokomotiva Michalovce 3 3 16 393:510 9 

Tabulka 1. ligy mužů nadstavbová část: 
Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

Nadstavba o titul - skupina 
1. Dukla Praha 19 4 5 658:528 42 
2. Tatran Prešov 15 3 10 563:548 33 
3. ČH Bratislava 14 2 12 592:558 30 
4. Polnohos. Topopol'cany 8 4 16 536:580 20 

Nadstavba o titul - skupina 2 
1. Baník Karviná 18 2 8 552:504 38 
2. Tatra Kopřivnice 17 2 9 550:528 36 
3. VSŽ Košice 14 1 13 583:570 29 
4. Lokomotiva Trnava 10 3 15 561:581 23 

Nadstavba o udržení 

9. Škoda Plzeň 16 4 14 756:702 36 

10. Slavia IPS Praha 14 4 16 750:725 32 

11. TJ Gottwaldov 14 2 18 649:663 30 

12. Lokomotiva Michalovce 4 3 27 624:846 11 

Tabulka Playoff 
Zápas Tým 1 .zápas 2. zápas 3.zápas 

1. Semifinále Dukla - Kopřivnice 23:11 24:22 
2. Semifinále Karviná - Prešov 17:24 19:14 23:19 

o 5. - 8. místo Bratislava - Trnava 28:22 18:19 27:20 

o 5. - 8. místo Košice - Topolčany 21:22pp 40:25 25:23 

o 7. místo Trnava - Topolčany 36:22 27:23 
o 5. místo Košice - Bratislava 23:20 25:21 
o 3. místo Prešov - Karviná 24:19 21:15 

Finále Dukla - Karviná 22:18 20:13 
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1987-1988 
Tabulka 1. ligy mužů základní část: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Dukla Praha 16 5 1 486:390 37 
2. Tatran Prešov 13 2 7 445:429 28 
3. VSZ Košice 12 3 7 441:413 27 
4. Baník Karviná 12 2 8 401:393 26 
5. Lokomotiva Trnava 10 2 9 441:433 22 
6. Tatra Kopřivnice 9 3 10 428:424 21 
7. Slavia Praha 10 1 11 455:454 21 
8. Polnohos. TopopoPčany 10 0 12 418:414 20 
9. Skoda Plzeň 9 0 13 430:444 18 
10. ČH Bratislava 7 3 12 435:442 17 
11. ZŤS Martin 7 2 13 418:463 16 
12. TJ Náchod 4 3 15 400:499 11 

Tabulka 1. ligy mužů nadstavbová část: 
Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

Nadstavba o titul - skupina 
1. Dukla Praha 22 5 1 640:500 49 
2. VSŽ Košice 16 3 9 572:541 35 
3. Tatra Kopřivnice 11 3 14 562:567 25 
4. Polnohos. TopopoPčany 10 0 18 526:559 20 

Nadstavba o titul - skupina 2 
1. Tatran Prešov 16 4 8 581:546 36 
2. Baník Karviná 14 3 11 519:515 31 
3. Lokomotiva Trnava 13 2 13 559:559 28 
4. Slavia Praha 12 2 14 592:598 26 

Nadstavba o udržení 

9. ČH Bratislava 5 0 1 122:103 12 (10+2) 

10. Škoda Plzeň 2 2 2 102:105 9 (6+3) 

11. TJ Náchod 3 1 2 104:106 7 (7+0) 

12. ZŤS Martin 0 1 5 107:114 2 (1+1) 

Zápas Tým 1 .zápas 2.zápas 3.zápas 4.zápas 5. zápas 
1. Semifinále Dukla - Karviná 27:16 27:16 26:16 

2. Semifinále Prešov - Košice 18:17 19:11 13:18 14:15 25:19 
o 5. - 8. místo Kopřivnice - Slavia 22:20 23:17 24:22 

o 5. - 8. místo Trnava - TopopoPčany 18:15 23:19 18:19 20:19 

o 7. místo Slavia-TopopoPčany 20:21 31:24 29:32 23:27 

o 5. místo Trnava - Kopřivnice 20:19 21:20 24:15 

o 3. místo Košice - Karviná 16:19 25:23 14:16 14:25 

Finále Dukla - Prešov 31:15 26:12 21:14 
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1988-1989 
Tabulka 1. ligy mužů základní část: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Dukla Praha 15 4 3 472:420 34 
2. CH Bratislava 14 4 4 417:364 32 
3. Baník Karviná 12 3 7 470:424 27 
4. Tatran Prešov 13 1 8 394:380 27 
5. VSZ Košice 11 4 7 459:394 26 
6. Tatra Kopřivnice 12 2 8 435:416 26 
7. TJ Gottwaldov 10 3 9 387:408 23 
8. Lokomotiva Trnava 9 3 10 427:426 21 
9. Polnohos. Topopol'cany 7 4 11 448:465 18 
10. Slavia Praha 7 2 13 449:449 16 
11. Skoda Plzeň 4 2 16 402:470 10 
12. T. Stupava 2 0 20 370:519 4 

Tabulka 1. ligy mužů nadstavbová část 
Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

Nadstavba o titul - skupina 1 
1. Dukla Praha 18 4 3 574:482 40 
2. Baník Karviná 14 3 8 545:500 31 
3. Tatra Kopřivnice 13 2 10 501:499 28 
4. Lokomotiva Trnava 9 3 13 488:512 21 

Nadstavba o titul - skupina 2 
1. ČH Bratislava 17 4 4 483:400 38 
2. VSŽ Košice 13 4 8 517:462 30 
3. Tatran Prešov 14 1 10 449:437 29 
4. TJ Gottwaldov 10 3 12 435:474 23 

Nadstavba o udržení 
9. Polnohos. Topopol'cany 3 1 2 123:107 10(7+3) 

10. Slavia Praha 3 1 2 125:124 9 (7+2) 

11. Škoda Plzeň 2 1 3 123:124 6(5+1) 

12. T. Stupava 2 1 3 114:130 5 (5+0) 

Zápas Tým 1 .zápas 2.zápas 3.zápas 4.zápas 5.zápas 
1. Semifinále Dukla - Košice 31:25 23:24 23:24 18:19 

2. Semifinále Bratislava - Karviná 16:15 21:14 17:18 20:15 

o 5. - 8. místo Kopřivnice - Gottwaldov 26:21 21:17 26:18 

o 5. - 8. místo Prešov - Trnava 19:16 22:21 23:29 21:20 

o 7. místo Trnava - Gottwaldov 18:31 18:28 25:17 19:22 

o 5. místo Kopřivnice - Prešov 19:21 17:24 16:17 

o 3. místo Dukla - Karviná 29:17 26:19 25:21 

Finále Košice - Bratislava 32:28 17:19 22:20 19:18 
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1989-1990 
Tabulka 1. ligy mužů základní část: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Dukla Praha 18 1 3 538:442 37 
2. Baník Karviná 16 1 5 503:425 33 
3. ČH Bratislava 15 2 5 473:398 32 
4. VSZ Košice 15 1 6 461:388 31 
5. Tatran Prešov 13 1 8 406:384 27 
6. Slavia Praha 10 1 11 462:482 21 
7. TJ Gottwaldov 8 4 10 417:450 20 
8. Tatra Kopřivnice 8 3 11 451:466 19 
9. Polnohos. TopopoPčany 7 1 14 441:514 15 
10. Lokomotiva Trnava 6 2 14 413:459 14 
11. Povážská Bystrica 3 2 17 384:472 8 
12. TJ Náchod 3 1 18 396:468 7 

1990-1991 
Tabulka 1. ligy mužů základní část: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Dukla Praha 17 2 5 638:500 36 
2. Baník Karviná 16 4 4 500:454 36 
3. VSŽ Košice 17 1 6 564:473 35 
4. Tatran Prešov 14 1 9 461:441 29 
5. Tatra Kopřivnice 13 2 9 543:523 28 
6. ŠKP Bratislava 12 3 9 460:458 27 
7. Polnohos. TopopoPčany 12 2 10 551:522 26 
8. Škoda Plzeň 12 2 10 537:549 26 
9. HC Zlín 10 1 13 492:539 21 
10. Tatran Stupava 7 2 15 494:540 16 
11. Slavia Praha 5 5 14 474:535 15 

12. Lokomotiva Trnava 4 4 16 449:521 12 

13. USA 1 3 20 451:557 5 

Zápas Tým 1 .zápas 2. zápas 3.zápas 4.zápas 5. zápas 
1. Semifinále Dukla - T. Prešov 27:24 22:21 21:18 
2. Semifinále B. Karviná - Košice 18:16 22:19 16:24 15:21 16:18 
o 5. - 8. místo Kopřivnice - Plzeň 28:18 29:23 24:18 

o 5. - 8. místo Bratislava - Topol'čany 26:19 27:18 24:25 19:23 30:20 
o 7. místo Plzeň - Topol'čany 17:28 15:28 15:21 

o 5. místo Kopřivnice - Bratislava 26:21 20:19 31:28 

o 3. místo Karviná - Prešov 19:16 24:23 16:17 20:21 22:20 

Finále Dukla - Košice 26:21 21:23 27:26 22:19 
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Nadstavba o udržení: 
9. HC Zlín 7 2 3 256:250 16 
10. Lokomotiva Trnava 6 1 5 250:239 13 
11. Tatran Stupava 5 3 4 246:238 13 
12. Slavia Praha 2 2 8 223:248 6 

1991-1992 
Tabulka 1. ligy mužů základní část: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Dukla Praha 16 1 5 565:465 33 
2. Baník Karviná 15 2 5 467:428 32 
3. Tatran Prešov 14 1 7 440:399 29 
4. Lokomotiva Trnava 12 1 9 452:440 25 
5. Polnohos. Topopol'cany 11 2 9 521:524 24 
6. VSŽ Košice 10 3 9 472:419 23 
7. Tatra Kopřivnice 10 2 10 501:469 22 
8. ŠKP Bratislava 9 1 12 475:497 19 
9. Škoda Plzeň 8 1 13 438:474 17 
10. Banská Bystrica 8 1 13 390:438 17 
11. Sparta Praha 5 3 14 411:500 13 
12. HC Zlín 4 2 16 410:499 10 

Tabulka Playoff: 
Zápas Tým 1 .zápas 2. zápas 3.zápas 4.zápas 5.zápas 
1. Semifinále Dukla - L. Trnava 29:19 28:20 25:18 
2. Semifinále B. Karviná - T. Prešov 20.14 23:25 13:16 16:25 
o 3. místo B. Karviná - L. Trnava 24:19 24:16 20:19 
Finále Dukla - T. Prešov 23:14 22:20 18:24 24:26 16:15 

Nadstavba o umístění: 
5. Polnohos. Topopol'cany 2 0 1 80:69 4 

6. ŠKP Bratislava 2 0 1 64:57 4 

7. VSŽ Košice 2 0 1 72:67 4 

8. Tatra Kopřivnice 0 0 3 51:74 0 

Nadstavba o udržení: 
9. Banská Bystrica 11 1 16 N/A 23 

10. Škoda Plzeň 10 1 17 N/A 21 

11. Sparta Praha 7 4 17 N/A 18 

12. HC Zlín 7 3 18 N/A 17 
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1992-1993 
Tabulka 1. ligy mužů: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Tatran Prešov 17 0 5 445:379 34 
2. Tatra Kopřivnice 14 1 7 481:418 29 
3. ŠKP Bratislava 13 3 6 472:434 29 
4. Polnohos. Topopol'cany 14 0 8 505:420 28 
5. Dukla Praha 13 1 8 498:448 27 
6. Lokomotiva Trnava 12 2 8 449:394 26 
7. Povážská Bystrica 13 0 9 428:427 26 
8. Baník Karviná 12 1 9 427:415 25 
9. VSŽ Košice 10 1 11 461:460 21 
10. Škoda Plzeň 5 3 14 387:462 13 
11. Slavia Praha 2 0 20 355:481 4 
12. Piešťany 1 0 21 336:506 2 

1993-1994 
Tabulka 1. ligy mužů základní část: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Dukla Praha 19 1 2 517:391 39 
2. HK Kopřivnice 19 1 2 501:417 39 
3. HCB Karviná 16 2 4 498:383 34 
4. Jatas Plzeň 9 5 8 485:471 23 
5. HC Gumárny Zubří 8 6 8 428:432 22 
6. KPS Brno 10 1 11 412:427 21 
7. Baník Most 10 1 11 422:459 21 

8. No vesta Zlín 8 2 12 444:447 18 

9. SCHZ Lovosice 7 2 13 427:504 16 

10. Cement Hranice 6 1 15 419:66 13 

11. Slavia Praha 4 4 14 386:438 12 

12. Sparta Praha 2 2 18 356:460 6 

Zápas Tým 1 .zápas 2.zápas 3.zápas 4.zápas 5. zápas 
1. Čtvrtfinále Dukla - Zlín 29:19 43:20 

2. Čtvrtfinále Kopřivnice - Most 37:19 25:18 

3. Čtvrtfinále Karviná - Brno 23:17 29:21 

4. Čtvrtfinále Plzeň - Zubří 15:21 19:14 22:18 

1. Semifinále Kopřivnice - Karviná 19:20pp^ 17:15 23:18 

2. Semifinále Dukla - Plzeň 28:29 19:18 23:18 

o 3. místo Plzeň - Karviná 23:22 22:27 22:20 

Finále Dukla - Kopřivnice 29:21 27:15 20:18 
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Nadstavba o udržení: 
9. SCHZ Lovosice 10 2 16 538:619 22 
10. Cement Hranice 10 1 17 521:573 21 
11. Slavia Praha 8 4 16 504:536 20 
12. Sparta Praha 3 2 23 477:589 8 

1994-1995 
Tabulka 1. ligy mužů nadstavbová část: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Dukla Praha 25 1 6 812:663 51 
2. Gumárny Zubří 23 2 7 703:550 48 
3. OMV Kopřivnice 20 5 7 698:607 45 
4. Baník Karviná 16 5 11 725:673 37 
5. JOKO Zlín 16 5 11 725:673 37 
6. Kovopetrol Plzeň 11 5 16 659:686 27 
7. HK Lovosice 12 4 16 632:662 28 
8. Starý Plzenec 12 4 16 584:637 28 
9. F. Ostrava 12 3 17 593:648 27 
10. Baník Most 10 4 18 606:727 24 
11. Hranice 9 1 22 654:740 19 
12. KP Brno 4 3 25 601:766 11 

1995-1996 
Tabulka Extraligy mužů základní část: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Cabot Zubří 19 1 2 564:394 39 
2. Dukla Praha 18 1 3 609:426 37 
3. HCB Karviná 18 1 3 556:426 37 
4. Joko Zlín 14 1 7 474:429 29 

5. Kovopetrol Plzeň 11 3 8 472:445 25 

6. HK Lovosice 10 1 11 434:481 21 

7. OMV Kopřivnice 9 1 12 459:460 19 

8. Baník Most 5 3 14 401:497 13 

9. SKH Ostrava 5 2 15 388:470 12 

10. IvacarIvančice 5 2 15 397:498 12 

11. Sokol Starý Plzenec 5 1 16 437:513 11 

12. Slavia Praha 3 1 17 388:358 7 
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Tabulka Extraligy mužů nadstavbová část: 
Pořadí 1 Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

Nadstavba o titul 
1. Cabot Zubří 27 1 4 801:582 55 
2. Dukla Praha 25 1 6 904:647 51 
3. HCB Karviná 24 2 6 775:638 50 
4. Kovopetrol Plzeň 17 4 11 714:681 38 
5. Joko Zlín 17 1 14 661:638 35 
6. HK Lovosice 10 1 21 597:743 21 

Nadstavba o udržení 
7. OMV Kopřivnice 14 2 6 711:683 30 
8. Ivacar Ivančice 10 5 17 616:687 25 
9. Baník Most 11 3 18 605:726 25 
10. SKH Ostrava 11 2 19 618:669 24 
11. Sokol Starý Plzenec 10 2 20 658:726 22 
12. Slavia Praha 3 2 27 601:841 8 

1996-1997 
Tabulka Extraligy mužů základní část: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Cabot Zubří 19 0 3 517:373 38 
2. Dukla Praha 19 0 3 560:440 38 
3. HCB Karviná 15 1 6 470:383 31 
4. Kovopetrol Plzeň 15 1 6 527:449 31 

5. Novesta Zlín 10 1 11 446:426 21 

6. Zoris Ostrava 8 2 12 415:446 18 

7. Lovochemie Lovosice 8 1 13 422:492 17 

8. SKP Frýdek-Místek 7 2 13 434:482 16 

9. IvancarIvančice 8 0 14 419:486 16 

10. Regent Třeboň 6 3 13 456:513 15 

11. HK Kořivnice 5 1 16 419:483 11 

12. Baník Most 4 2 16 416:552 10 
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Tabulka layoff 
Zápas Tým 1 .zápas 2. zápas 3.zápas 4. zápas 5.zápas 
1. Čtvrtfinále Plzeň - Zlín 16:15 24:15 
2. Čtvrtfinále Zubří - Frýdek-Místek 23:19 30:23 
3. Čtvrtfinále Karviná - Ostrava 24:21 22:17 
4. Čtvrtfinále Dukla - Lovosice 32:22 29:16 
1. Semifinále Dukla - Karviná 21:22 23:14 23:24 18:21 
2. Semifinále Zubří - Plzeň 22:19 33:22 23:24 18:23 21:15 
o 5. - 8. místo Lovosice - Ostrava 23:19 18:24 20:19 
o 5. - 8. místo Frýdek-Místek - Zlín 28:20 21:17 
o 7. místo Ostrava - Zlín 26:25 29:26 
o 5. místo Fr.-Místek - Lovosice 21:19 21:26 19:31 
o 3. místo Dukla - Plzeň 21:18 22:24 25:22 20:21 26:18 
Finále Zubří - Karviná 24:23 22:20 14:17 18:22 19:18 

Nadstavba o udržení: 
9. Regent Třeboň 10 3 15 596:630 23 
10. IvancarIvančice 11 0 17 540:601 22 
11. HK Kořivnice 10 1 17 565:594 21 
12. Baník Most 4 2 22 523:723 10 

1997-1998 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Kovopetrol Plzeň 19 1 2 604:455 39 
2. Baník Karviná 17 0 3 609:460 36 
3. Dukla Praha 18 0 4 563:466 36 
4. HC Zubří 13 4 4 585:517 30 
5. Frýdek-Místek 12 2 8 501:484 26 
6. SKH Ostrava 9 4 9 515:530 22 

7. Cement Hranice 7 1 14 473:516 15 

8. HBC AGS Jičín 5 4 13 437:560 14 

9. Novesta Zlín 5 3 14 477:528 13 

10. HK Kopřivnice 6 1 15 504:563 13 

11. HK Lovosice 4 4 14 493:593 12 

12. Regent Třeboň 3 2 17 441:555 8 

Zápas Tým 1 .zápas 2. zápas 3.zápas 4. zápas 5.zápas 

o 7. místo Jičín - Hranice 27:23 26:27 25:24 

o 5. místo Ostrava - Frýdek-Místek 26:19 24:26 19:25 

o 3. místo Dukla-Zubří 20:27 29:25 18:22 32:28 25:26 

Finále Plzeň - Karviná 31:26 26:21 24:23 
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Nadstavba o udržení: 
9. HK Kopřivnice 11 2 15 655:683 24 
10. HK Lovosice 7 5 16 654:763 19 
11. Novesta Zlín 7 3 18 614:656 17 
12. Regent Třeboň 4 2 22 574:717 10 

1998-1999 
Tabulka Extraligy mužů základní část: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Kovopetrol Plzeň 20 0 2 620:427 40 
2. Radegast Frýdek-Místek 16 2 4 545:446 34 
3. Dukla Praha 16 1 5 595:443 33 
4. Baník Karviná 13 1 8 567:463 27 
5. SKH Cress Ostrava 11 4 7 468:460 26 
6. HC Zubří 10 5 7 541:502 25 
7. Cement Hranice 9 1 12 499:534 19 
8. HBC Jičín 7 4 11 514:552 18 
9. HK Kopřivnice 6 0 16 433:529 12 
10. TJ Náchod 5 2 15 508:583 12 
11. HK Lovosice 4 1 17 471:610 9 
12. S. Kostelec n. H. 2 o 18 384:593 4 

Tabulka Playoff: 
Zápas Tým 1 .zápas 2. zápas 3.zápas 4. zápas 5.zápas 
1. Čtvrtfinále Plzeň - Jičín 23:21 30:20 
2. Čtvrtfinále Frýdek-Místek-Hranice 26:22 23:18 
3. Čtvrtfinále Dukla - Zubří 32:19 26:28 32:19 
4. Čtvrtfinále Karviná - Ostrava 24:22 28:20 
1. Semifinále Frýdek-Místek - Dukla 22:17 24:17 19:17 
2. Semifinále Plzeň - Karviná 27:23 27:24 24:23 
o 5. - 8. místo Ostrava - Jičín 26:23 28:20 26:24 
o 5. - 8. místo Zubří - Hranice 23:19 31:15 25:18 
o 7. místo Jičín - Hranice 31:22 18:23 31:29 
o 5. místo Ostrava - Zubří 25:14 29:21 34:27 
o 3. místo Dukla - Karviná 25:24 25:19 24:21 
Finále Plzeň - Frýdek-Místek 24:22 22:24 20:22 28:24 21:20 

Nadstavba o udržení: 
9. TJ Náchod 11 4 13 695:749 26 

10. HK Kopřivnice 10 1 17 656:657 21 

11. HK Lovosice 5 2 21 577:756 12 

12. S. Kostelec n. H. 3 1 24 569:768 7 
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1999-2000 
Tabulka Extraligy mužů základní část: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Baník Karviná 17 2 3 660486 36 
2. Radegast Frýdek-Místek 16 3 3 567453 25 
3. HSC Plzeň 16 2 4 574488 34 
4. HC Zubří 13 1 8 622546 27 
5. Dukla Praha 13 0 9 510459 26 
6. SKH Cress Ostrava 12 1 9 526500 25 
7. HBC Jičín 12 0 10 540549 24 
8. Cement Hranice 8 2 12 526537 18 
9. Jiskra Třeboň 7 0 15 443542 14 
10. TJ Stamp Náchod 4 1 17 491627 9 
11. Novesta Zlín 3 2 17 449592 8 
12. KH Kopřivnice 4 0 18 415562 8 

Tabulka Playoff: 
Zápas Tým 1 .zápas 2.zápas 3.zápas 4.zápas 5.zápas 
1. Čtvrtfinále Karviná - Hranice 32:26 42:23 37:24 
2. Čtvrtfinále Frýdek-Místek - Jičín 30:19 33:18 28:19 
3. Čtvrtfinále Plzeň - Ostrava 30:28 26:25 30:22 
4. Čtvrtfinále Zubří - Dukla 23:21 32:27 27:21 
1. Semifinále Karviná - Zubří 27:22 29:25 27:22 
2. Semifinále Frýdek-Místek - Plzeň 24:23 26:20 23:21 
o 5. - 8. místo Dukla - Hranice 32:25 25:16 36:26 
o 5. - 8. místo Ostrava - Jičín 28:26 18:17 23:21 
o 5. místo Dukla - Ostrava 22:24 19:25 
o 3. místo Plzeň - Zubří 36:22 27:23 27:30 22:25 22:20 
Finále Karviná-Frýdek-Místek 38:21 25:18 24:25 28:26 

2000-2001 
QO 

Tabulka HIL základní část: 
ZAP AI DNI DIVIZE 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. HC Baník Karviná 23 2 7 971761 48 

2. SKP Frýdek-Místek 22 3 7 883757 47 

3. HC Dukla Praha 18 4 10 845792 40 

4. HC Zubří 19 2 11 865801 40 

5. HSC Plzeň 15 6 11 767759 36 

6. Allrisk CAC Praha 8 2 22 720885 18 

93 V této sezoně naposledy podrobně přidávám tabulky play-off, v následujících ročnících jsou volně 
dostupné na iDNES [online], ©1998, poslední revize 15.4.2007. Dostupný z WWW: 
<http://sport.idnes.cz/hazena.asp.cz>. (pozn. autora) 
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VÝCHODNÍ D VIZE 
Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. S KP Sečovce 14 3 15 746780 31 
2. Start Nové Zámky 14 3 15 798799 31 
3. l.MHK Košice 12 4 16 753770 28 
4. HC Topol'éany 10 4 18 697788 24 
5. MSK Povážská Bystrica 11 0 21 721806 22 
6. SKP Bratislava 7 5 20 770838 19 

Tabulka D layoff o mistra ČR 
Zápas Tým 1 .zápas 2.zápas 
1. Semifinále Frýdek-Místek - Dukla 20:24 27:22 
2. Semifinále Karviná - Zubří 29:20 30:19 
o 3. místo Zubří - Dukla 32:27 26:30 
Finále Karviná-Frýdek-Místek 31:22 31:25 

Tabulka 'layoff o federálního mistra 
Zápas Tým 1 .zápas 2.zápas 
1. Čtvrtfinále Dukla - Sečovce 30:26 34:28 
2. Čtvrtfinále Zubří - Košice 27:28 32:19 
3. Čtvrtfinále Frýdek-Místek - N.Zámky 26:29 34:28 
4. Čtvrtfinále Karviná - TopoFčany 30:22 32:25 
1. Semifinále Zubří - Dukla 32:29 32:21 
2. Semifinále Karviná - Frýdek-Místek 26:22 30:19 
o 3. místo Zubří - Frýdek-Místek 33:23 26:33 
Finále Karviná - Dukla 28:31 34:25 

2001-2002 
Tabulka HIL základní část: 

ZAPADNI DIVIZE 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. HC Baník Karviná 28 0 4 1028:743 56 
2. SKP Frýdek-Místek 25 1 6 986:820 51 
3. Allrisk CAC Praha 15 2 15 820:795 32 

4. HC Zubří 15 1 16 785:829 31 

5. HSC Plzeň 13 3 16 736:782 29 

6. HC Dukla Praha 10 0 22 858:947 20 
VÝCHODNÍ D 1VIZE 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. MSK Povážská Bystrica 21 0 11 844:768 42 

2. Štart Nové Zámky 16 1 15 810:791 33 

3. SKP Sečovce 15 2 15 783:807 32 

4. l.MHK Košice 13 3 16 843:855 29 

5. SKP Bratislava 10 2 20 773:859 22 

6. HC Topol'cany 3 1 28 676:946 7 
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2002-2003 
Tabulka HIL mužů základní část: 

ZÁPA DNÍ DIVIZE 
Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. SKP Frýdek-Místek 22 3 3 830:687 47 
2. HC Baník Karviná 19 3 6 793:674 41 
3. HC Dukla Praha 17 3 8 762:664 37 
4. Allrisk CAC Praha 12 3 13 672:700 27 
5. HC Zubří 2 4 22 652:836 8 

VÝCHODNÍ D IVIZE 
Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. MSK Povážská Bystrica 17 2 11 795:731 36 
2. Farmakol Prešov 16 2 11 809:777 36 
3. Start Nové Zámky 16 1 13 770:753 33 
4. l.MHK Košice 12 2 16 758:793 26 
5. SKP Bratislava 8 3 19 694:780 19 
6. SKP Sečovce 5 0 25 676:815 10 

2003-2004 
Tabulka HIL základní část 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Prešov 22 3 5 939:763 47 
2. Frýdek-Místek 23 0 7 965:771 46 
3. Karviná 23 0 7 906:794 46 
4. Dukla Praha 19 3 8 837:725 41 
5. Povážská Bystrica 20 1 9 869:724 41 
6. Allrisk Praha 19 2 9 803:736 40 
7. Košice 19 1 10 883:853 39 

8. Nové Zámky 17 1 12 908:858 35 

9. Trnava 15 0 15 843:798 30 

10. Kostelec n/H 11 2 17 868:904 24 

11. Zubří 10 4 16 813:860 24 

12. Hranice 7 2 21 806:903 16 

13. Louny 6 3 21 793:945 15 

14. Bratislava 6 2 22 776:850 14 

15. Hlohovec 5 1 24 648:945 11 

16. Sečovce 5 1 24 721:949 11 
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2004-2005 
Tabulka HIL základní část: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Karviná 21 2 3 810:647 44 
2. Prešov 20 0 6 881:713 40 
3. Povážská Bystrica 19 1 6 788:659 39 
4. Dukla Praha 19 0 7 722:617 38 
5. Frýdek-Místek 17 2 7 774:676 36 
6. Zubří 14 2 10 697:676 30 
7. Nové Zámky 13 2 11 725:740 28 
8. Košice 12 1 13 741:703 25 
9. ŠKP Bratislava 10 2 14 727:691 22 
10. Kostelec n/H 10 0 16 719:746 20 
11. Brno 7 1 18 726:765 15 
12. Sečovce 5 2 19 644:857 12 
13. Hranice 4 0 22 641:854 8 
14. Bardejov 3 1 22 582:833 7 

2005-2006 
Tabulka Extraligy mužů základní část: 

Pořadí Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Karviná 21 0 1 672:538 42 
2. Zubří 16 1 5 881:713 33 
3. Dukla Praha 14 1 7 602:520 29 
4. Lovosice 14 0 8 648:574 28 
5. Jičín 13 1 8 552:482 27 
6. Hranice 12 1 9 619:603 25 
7. Jiskra Třeboň 10 2 10 519:556 22 
8. KH Kopřivnice 10 0 12 571:557 20 
9. Frýdek-Místek 8 0 14 525:620 16 

10. Plzeň 6 0 16 524:608 12 

11. Fatra Napajedla 3 1 18 485:659 7 

12. Házená Brno 1 1 20 517:691 3 
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14.2 Fotografie 

Stojící: Kerner, Novák M, Žour, Fák, Vorreth 
Sedící: Staněk, Novák L„ Korbel, Chromý 

Stojící zleva: Glatzner Josef, Matějček, Janda, Spáčil, Kotek, Stojan. 
Klečící: Valla, Burda, Majíček, Glatzner Rostislav. 
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Stojící: Provazník, Trojan, König, Eret M, Samánek 
Sedící: Růža, Čermák, Vícha, Petr, Frollo 

Československé reprezentační mužstvo házenkářů před fanálem MS 1958 se Švédskem 
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Obrázek 5 

Ligový zápas Karviná - Trnava roku 1964. Povšimněte si divácké návštěvy 

Obrázek 6 
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Venkovní areál Baníku Karviná. Zápas ČSSR - Svět v srpnu 1968. 

188 



Dukla Praha - mistr ligy 1969 - 70 
stojící: König, Satrapa, Rosenfelder, Krouský, Havlík, Škarvan, Mareš, Duda, Vícha 

sedící: Beneš, Pažek, Jordán, Tomek, Neumann, Dobeš, Kavan 

Obrázek 8 

Stříbrní medailisté z OH 1972 v Mnichové 
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MISTŘI ČSSR 1974. Horní řada zleva: Petr Říha, František Rybář, Jaroslav Kugler, Vojtěch Rojík, 
Václav Lhotský, Jindřich Krepindl, Pavel Čejka, Václav Eret (trenér). Dolní řada zleva: Vladimír Ebrle, 

Zdeněk Šedivec, Rudolf Šulc, Vladimír H aber, Vladimír Jarý, Jan Tuček, Jan Šulc. 

Obrázek 10 

Mužstvo ČSSR - mistři světa po vítězném finále s Dánskem v roce 1967 
Stojící: Duda, Havlík, Bruna, Gregor, Ciner, MU Dr. Jeschke, König 

Sedící: Beneš, Arnošt, Škarvan, Frollo, Konečný, Mareš 
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Obrázek 11 

Dukla Praha - vítěz PMEZ 1984 
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