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1 Úvod
Bakalářská práce popisuje historii tělesné výchovy a sportu na území města
Blatná. Přesněji od roku 1885, kdy byl v Blatné ustanoven první tělovýchovný spolek
Sokol až po současnost, přesněji do roku 2014. Pro vypracování této práce jsem se
rozhodl na základě zájmu o historii jako takovou a také proto, že jsem působil v řadě
sportovních oddílů Blatné a od svého narození zde žiji, a tudíž bych rád prezentoval pro
široké veřejnosti úspěchy blatenských sportovců.
Práci bych chtěl pojmout jako průřez dějinami tělesné výchovy a sportu v Blatné.
Vzhledem k náročnosti a velkému rozsahu práce se zaměřím pouze na významné a
sportovně úspěšné oddíly a sdružení. Jejich vznik a vývoj rozdělím do tří významných
historických období. První etapa mapuje vznik a činnost jednotlivých sportů v Blatné do
konce druhé světové války, druhá až do doby svržení komunistického režimu v
listopadu 1989 a v posledním období nastíním situaci od nastolení demokracie v
Československu od roku 1989 až po současnost. Jedním z dalších úkolů bylo popsat
stručnou historii a vývoj města Blatná, ležící na pomezí tří krajů (Jihočeský, Plzeňský,
Středočeský).
Již nyní vím, že se nebude jednat o lehký úkol, vzhledem k obsáhlé více než
100leté historii sportu a tělesné výchovy v Blatné. Ze získaných materiálů a literatury se
pokusím nastínit ty nejpodstatnější a nejvýznamnější události a výsledky. Doufám, že
tato práce vyplní chybějící data a mezery a podá tak ostatním čtenářům ucelený obraz o
historii tělesné výchovy a sportu v Blatné. Jsem přesvědčen, že mě vytváření této
bakalářské práce zaujme a mě samotného to obohatí o mnoho zážitků, poznatků a
informací.
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2 Teoreticky – metodologická část

2. 1 Cíle, úkoly a předmět práce
Cílem práce je zpracovat historii tělesné výchovy a sportu v Blatné, od založení
prvního zdejšího tělovýchovného spolku až po současnost.
Úkolem práce je prostudovat a zpracovat všechny dostupné prameny a relevantní
literaturu a vytvořit chronologicky uspořádaný celek o historii sportovních klubů a
organizacích zaniklých nebo stále fungujících na území města Blatná.
Předmět práce je z obsahového hlediska zaměřen na organizovanou tělesnou
výchovu a sport, především na soutěžní a vrcholové úrovni pod záštitou TJ a ČOS.
Mimo předmět práce je postavena školní tělesná výchova a rekreační sdružení.
Předmět práce z hlediska časového je vymezen roky 1885 (založení České obce
sokolské) až 2014.
Předmět práce z hlediska územního je vymezen současným katastrem města
Blatná.

2. 2 Metody práce
Pro nedostatek archivních pramenů a literatury bylo využito pomocné metody
řízeného rozhovoru.
Ve své bakalářské práci jsem se opíral o historické metody, pomocí kterých jsem
analyzoval údaje a vytvořil tak skutečný přehled o tělovýchově a sportu v Blatné. Při
zpracování těchto faktů, bylo použito metody přímé, která popisuje minulost na základě
studia pramenů. Dále jsem využil biografickou metodu, ve které jsem popisoval život
významných osobností v oblasti sportu města Blatná. Práci jsem koncipoval
chronologicky v určitém časovém sledu, od vzniku prvního zdejšího tělovýchovného
spolku po současnost. Zde jsem se řídil metodou progresivní.
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2. 3 Rozbor pramenů
Při tvorbě své bakalářské práce jsem čerpal především z písemností, tedy analýzy
sekundárních pramenů. Hlavním zdrojem pro získání informací bylo zpracování
relevantních pramenů, písemností a periodik v městském archivu v Blatné. Vůbec
nejdůležitějším pramenem pro mě byl soubor Kronik města Blatná zpracovaný od roku
1914 až po současnost.
Z primárních pramenů jsem se opíral nejvíce o kroniky a almanachy jednotlivých
klubů, které mi zapůjčili předsedové, funkcionáři a sami kronikáři daných oddílů. Šlo
zejména o kroniky fotbalu, stolního tenisu, tenisu a kuželek, které zpracoval v nebývale
rozsáhlé formě deseti dílů můj prastrýc Václav Kadlec. Dalším primárním pramenem,
ze kterého jsem čerpal, byly rozhovory se zakladateli a pamětníky, zejména u sportů,
které měly minimální historické záznamy. Největší význam měly podklady
dlouholetého předsedy TJ Sokol Blatná Jana Pouzara. Dále jsem využil osobních
dokumentů od dlouholetého tajemníka a vzdělavatele Sokola Františka Komoráda,
bývalý předseda TJ Sokol Blatná Rudolf Hejl mi poskytl informace o jednotě a
především ledním hokeji, které by byly jinak těžce sehnatelné. Stávající předsedové TJ
Blatná (pan Řiský) a TJ Sokol Blatná (paní Malinová) mě nechali nahlédnout do
osobních archivů a fotografií jednot, kde jsem však bohužel moc informací nenašel.
Ze sekundárních pramenů jsem čerpal hlavně při zpracování obecných dějin města
Blatná. Na tuto kapitolu jsem využil publikace „Blatná město růží a ryb“, Čermák
(1962) a „Sborník k 750. výročí Blatné“, Michálek (1985). O dějinách Sokola jsem
čerpal z publikací „Z pamětí města Blatné 1914-1933“ Vrána (1935), „Dějiny Sokola
blatenského za prvých 25 let“, Guttenberg (1910) a „120 let tělocvičné jednoty Sokol
Blatná 1885-2005“.
Vzhledem k nedostatečnému množství archivních pramenů a relevantní literatury
v některých oblastech sportu a dějin města Blatná, jsem využil jako zdroj informací
internet. Zde jsem čerpal pouze z oficiálních stránek města Blatná a sportovních oddílů
a klubů.
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3 Stručný nástin historie města Blatná
Blatná je jihočeské město ležící v severozápadní části Jihočeského kraje, v okrese
Strakonice. Geomorfologicky spadá k provincii Česká vysočina k Česko-moravské
subprovincii do oblasti Středočeská pahorkatina a v jejím rámci do Blatenské
pahorkatiny.1 Území má poměrně nevýraznou vodní síť s řadou bezodtokových rybníků.
Město Blatná leží při řece Lomnici obklopené mírnými pahorky, které na severu
přecházejí v lesní masív Brd. Název města je odvozen od blat, mezi kterými bylo
založeno.2
Prvního souvislého osídlení se dočkalo město v dobách pravěku 700 – 600 let
před naším letopočtem. V době železné zde žili nositelé halšatatské mohylové kultury,
první pěstitelé obilovin a pastevci dobytka. Okolo roku 400 přišli na Blatensko noví
neznámí obyvatelé. Archeologové tak usuzovali z nalezišť ostatků, kde jedni byli
pohřbíváni pod mohylami, jiní žárovým způsobem. Kolem 200 před n. l. se dostávají na
území keltští Bójové, kteří zde rýžovali zlato. Od začátku našeho letopočtu až do 8.
století nesídlila na Blatensku žádná civilizace. Zdejší pahorkatina zůstala opuštěna až do
příchodu prvních Slovanů. Ti přišli na území dnešní Blatné s velkým zpožděním až po
roce 700. V 10. století je území poměrně hustě osídleno, ale až do doby vlády Přemysla
Otakara II. zde nevzniklo žádné sídlo městského typu.3
První písemná zmínka o Blatné pochází z roku 1235. Jednalo se o listinu krále
Václava I. V té se o Blatné zmiňuje jako o zemanském sídle pod správou Vyšemíra. Na
listině z roku 1243 byl držitelem blatenského hradu Předota. Koncem 13. století
zakoupili panství Bavorové ze Strakonic, významný šlechtický rod. Posledním
majitelem z rodu Bavorů byl Břeněk ze Strakonic, který patřil k důležitým finančníkům
komorního soudu. Roku 1403 se hradu zmocnili páni z Rožmitálu. Prvním držitelem
panství se stal Zdeněk Lev. K nejslavnějším osobám rodu patřil Jaroslav Lev, který šířil
mírovou ideu krále Jiřího z Poděbrad. Další významnou osobou rodu byla sestra
Jaroslava Johanka, která se stala královnou a druhou ženou Jiřího z Poděbrad.4

1

MICHÁLEK, J. Sborník k 750. výročí Blatné. 1.vyd. Blatná: MěstNV, 1985, s. 9.
[online]. [cit. 2014-05-20]. Dostupné z: http://www.mesto-blatna.cz/volny-cas/informacnicentrum/historie-a-soucasnost-mesta/o-meste/
3
[online]. [cit. 2014-05-20]. Dostupné z: http://www.blatensko.com/o-blatensku/historie-mesta/
4
MICHÁLEK, J. Sborník k 750. výročí Blatné. 1. vyd Blatná: MěstNV, 1985, s. 31.
2
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Za vlády Rožmitálů došlo ke zvelebení a rozkvětu Blatné. Starý dvorec až na
románskou kapli byl zbořen a přestavěn na kamenný hrad, ke kterému se postupem času
přistavovaly jednotlivé části paláců. Nejvýznamnější stavbou pánů z Rožmitálu byl
velký palác s trojbokými arkýři, stavěný ve slohu goticko-renesančním. Roku 1492 za
správy Zdeňka Lva se dokončovala výstavba rybniční soustavy. Nově přibyl rybník
Labuť, původně zvaný Střižovický. 5
Roku 1550 vlivem dluhů prodal Adam Lev z Rožmitálu celé panství Adamovi ze
Šternberka. Šternberkové stáli v čele panství pouze do roku 1577. Novým majitel
zámku se stal polský hrabě Jan z Rozdražova. Za jeho vlády docházelo k rozšiřování
zámecké obory včetně daňků, kteří byli součástí zámku od dob Rožmitálů. V roce 1585
zemřel majitel Jan z Rozdražova a prozatimní správy se ujal Kryštof z Lobkovic. Roku
1601 na žádost Oldřicha z Lobkovic povýšil císař Rudolf II. Blatnou na poddanské
město. Tento mezník v dějinách městečka se stal důležitým faktorem dalšího rozkvětu.6
V roce 1631 město zasáhl ničivý požár. Za oběť padlo 36 domů a mnoho stodol,
tehdy polovina města. Roku 1691 vymírá rod z Rozdražova po meči. Dědic
rozdražovského jmění Jan František z Kolovrat prodal blatenské panství hraběnce
Ernestině Serenyiové rozené z Löwensteinu. Ernestina předala zámek do správy svému
synovi. Ten zde působil až do své smrti do roku 1742. Po smrti hraběte převzala moc
nad panstvím jeho manželka Marie Alžběta rozená z Valdštejna. M. A. Serenyiová
podporovala chudé obyvatelstvo a podílela se na kulturním rozvoji na Blatensku. Po
požáru, který zasáhl částečně i prostory zámku, došlo k široké rekonstrukci. Nově byla
vybudována dvoupatrová budova, chrámu opatřila nový oltář, varhany, několik soch
světců a drahé liturgické náčiní. Na místě gotického kostelíku v Paštikách ze 14. století,
dala hraběnka postavit Nynější barokní kostel sv. Jana Křtitele. Architektem této jedné z
kulturně nejhodnotnějších staveb Blatenska byl Kilián Ignác Dientzenhofer. Roku 1768
nechala postavit novou blatenskou školu a rozšířila prostory špitálu. Proto její smrt roku
1787 vyvolala v Blatné vlnu smutku.7
V roce 1798 koupil blatenské panství Václav Hildprandt z Otenhausenu. Po smrti
Václava převzal na pár let správu František Hildprandt a roku 1827 jeho syn Ferdinand,
jehož vychovatelem byl Jan Evangelista Purkyně. Zřejmě největším neštěstím v
5

ČERMÁK, Z. Blatná město růží a ryb. Blatná, 1962, s. 2-3.
MICHÁLEK, J. Sborník k 750. výročí Blatné, 1. vyd Blatná: MěstNV, 1985, s. 34-35.
7
[online]. [cit. 2014-05-26]. Dostupné z: http://www.blatensko.com/o-blatensku/historie-mesta/
6
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dějinách se stal požár z 13. září 1834. Během několika hodin shořelo 118 domů,
radnice, škola, špitál i kostelní věž. Na pomoc městu povolil císař František I. sbírky ve
všech rakouských zemí.8
V druhé polovině 19. století docházelo ke kulturnímu rozkvětu města. Roku 1851
byl ustanoven Spolek divadelních ochotníků. Jednalo se o vůbec nejstarší sdružení na
území města. Sbor dobrovolných hasičů vznikl roku 1879, o šest let později byl založen
první tělocvičný spolek Sokol. Na počátku 20. století se blatenský zahradník Jan Böhm
rozhodl pěstovat růže. Růže se pěstovaly ve velkém na polích nedaleko Blatné.
Vypěstované růže ohromovaly svojí krásou natolik, až se z Blatné stalo „Město růží“.
Roku 1922 se Josef Siblík zasloužil o vznik okresního muzea.9
Od roku 1948 se stala Blatná průmyslovým centrem. Prvním velkým
strojírenským závodem ve městě se stala pobočka ČZM. U počátku ČZM Blatná bylo
znárodnění Velospolu, specializovaného na výrobu součástek na jízdní kola. Na začátku
šedesátých let přišly do Blatné nové podniky. Nově se na blatenském trhu vyskytovaly
firmy jako Dřevokov (1950), Pekárny (1951) a Tesla (1958). V oblasti zemědělství
vzniklo roku 1956 jednotné zemědělské družstvo Blatná. S přílivem průmyslu
docházelo na Blatensku k rapidnímu nárůstu obyvatelstva. V roce 1970 pracovalo v
průmyslu Blatné 2400 lidí.10
V roce 2001 k 400. výročí povýšení Blatné na město se konala na blatenském
náměstí velkolepá oslava s ohňostrojem za doprovodu kapely Yo Yo Band. O rok
později postihla Blatnou jedna z nejničivějších povodní, která připravila mnoho lidí o
svůj domov. Zaplaven byl také celý letní areál včetně tenisových kurtů a fotbalového
stadionu. Roku 2003 se stala Blatná obcí s rozšířenou působností.11
Roku 2012 žilo v Blatné 6709 obyvatel o hustotě zalidnění 49,7 na jeden kilometr
čtvereční.12 V současnosti nabízí toto malebné městečko nedaleko okresních měst Písku
a Strakonic řadu lákadel a pracovních možností. Návštěvníci proslulého města růži
mohou zavítat na zámek Blatná, který je nyní opět ve vlastnictví rodu Hildtprandtů.
Blatenský zámek je jedním ze dvou vodních zámků v České republice a nabízí rovněž
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anglický park s daňky. Za návštěvu určitě stojí také návštěva rybniční soustavy a letní
plovárny, která patří v kraji k nejmodernějším.
Největšími zaměstnavateli jsou především průmyslové podniky. Jedním z
největších je DURA Automotive CZ, s.r.o., která zaměstnává přes 1000 lidí. Dalšími
velkými firmami ve městě jsou TESLA Blatná a Leifheit s.r.o. I díky těmto
zaměstnavatelům dochází k pozvolnému klesání míry nezaměstnanosti, která se v
současnosti pohybuje okolo 9%.13 V Blatné se dále nachází dvě základní a dvě střední
školy. Ze sportu se zde na vysoké úrovni hrají kuželky a stolní tenis. V současnosti se
začíná dařit i oddílům fotbalu, hokejbalu a tenisu, které se zároveň mohou pochlubit
krásnými sportovními areály. Tento částečný výčet atraktivit Blatné stojí za její
navštívení.
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4 Historie tělesné výchovy a sportu v Blatné v období 18851945

4. 1 Historie tělocvičné jednoty Sokol Blatná v období 1885-1945
V šedesátých letech devatenáctého století, když došlo k pádu Bachova
absolutismu, vznikl spolek, který nejvýznamněji ovlivnil dějiny organizované tělesné
výchovy v českých zemích. 16. února 1862 byla na valné hromadě v tělocvičném ústavu
Jana Malypetra ustanovena Tělocvičná jednota Pražská. U zrodu stáli především dr.
Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Dne 13. listopadu došlo ke změně názvu na Sokol
pražský. Tento ryze český tělovýchovný spolek byl vytvořen v době útlaku od
Rakouska-Uherska a měl podporovat myšlenky českého vlastenectví.
„Program Sokola jako tělovýchovné jednoty byl postaven na Tyršově tělocvičné
sokolské soustavě. Teoretický základ tvořilo dílo Základové tělocviku, ve kterém rozdělil
tělesná cvičení do čtyř kategorií (cvičení bez nářadí a bez pomoci nebo odporu jiných,
cvičení nářaďová, cvičení toliko pomocí jiných proveditelná a cvičení úpolová).
Druhým pilířem Ideový základ, včetně politické orientace, osvětlovalo dílo Náš úkol,
směr a cíl (1871). A právě program a vlastenecké a demokratické myšlenky Sokola byly
tím hlavním důvodem toho, že se začal brzy po svém založení masivně rozvíjet i v
dalších městech, a to nejen u nás, ale i v ostatních slovanských zemích.“14
Myšlenka založení Tělocvičné jednoty v Blatné vznikla v roce 1884, impulsem
pro ni bylo úmrtí dr. Miroslava Tyrše. Na základě provolání vydaného Václavem
Vazačem (pozdějším jednatelem Tělocvičné jednoty Sokol v Blatné) byla dne 23.
listopadu 1884 svolána schůze v městské poradní síni, jíž se zúčastnilo 42 občanů
Blatné. Idea vytvoření sokolské jednoty byla jednomyslně schválena a na téže schůzi
byl stanoven dvanáctičlenný výbor, který měl za úkol vytvořit první stanovy budoucího
spolku.
Během tří měsíců, tedy začátkem března 1885, byly stanovy vytvořeny a
schváleny a konečně 12. dubna 1885 se uskutečnila ustavující valná hromada, jíž se

14

BALOUN, R. Historie tělesné výchovy a sportu ve Strakonicích. Bakalářská práce. Pedagogická fakulta
JU, České Budějovice, 2013, s. 14.

16

zúčastnilo 15 zakládajících členů. Starostou byl zvolen br. František Diviš, náměstkem
starosty br. Josef Princ, náčelníkem br. Jan Beran, jednatelem br. Václav Vazač a
pokladníkem br. Jan Matějka.15 Jelikož hlavním zdrojem příjmů Sokola byly příspěvky
členů, byla stanovena také jejich výše, a to na 15 korun měsíčně pro činné členy, pro
přispívající 2 zlaté ročně a také zápisné ve výši 50 korun.16
Tělocvičná jednota Sokol v Blatné se od počátku věnovala především oblastem
zdraví, výchovy, estetiky, brannosti a vlastenectví. Samozřejmě se sokolské myšlenky
nesnažili udržovat pouze v rámci svého spolku, nýbrž je rozšířit mezi širokou veřejnost,
a to prostřednictvím přednášek, výletů a veřejných cvičení. Aktivní tělocvičnou činnost
zahájil blatenský Sokol již v květnu 1885, cvičilo se na dvoře a na nářadí bývalé
měšťanské školy, v zimě, protože chyběla vlastní tělocvična, se cvičilo v sálech
místních hostinců. Členská základna v prvním roce dosáhla celkem padesáti členů,
z nichž bylo dvacet pět aktivních a stejný počet přispívajících. První významnou
událostí jednoty se stal slet Žižkovy župy v Písku, kterého se zúčastnilo v roce 1886
dvanáct bratrů.17
Rok 1889 byl významným, neboť se jeho počátkem podařilo sjednotit všechny
župy v Českém království a vznikla Česká obec sokolská. Pro blatenský Sokol bylo
podstatné, že zástupcem za Žižkovu župu byl zvolen jeho starosta br. Diviš. O rok
později se Žižkova župa rozdělila na dvě menší, župu Husovu se sídlem v Táboře (právě
k ní se připojila i Blatenská jednota) a župu Jeronýmovu (např. strakonický Sokol).
Rok 1891 byl celý věnovaný přípravám na II. všesokolský slet v Praze, kterého se
nakonec zúčastnilo 8 členů v kroji, z nichž 6 cvičilo prostná. Byla to první takto
významná akce mladé blatenské jednoty.18
V roce 1897 se starostou Tělocvičné jednoty Sokol v Blatné stal Antonín Kalina.
Toto jméno je velice zajímavé, jedná se o (od roku 1901) poslance Zemského sněmu
českého za okresy Blatnou, Březnici a Mirovice, v roce 1907 byl zvolen do Říšské rady.
Byl velkým propagátorem sokolské myšlenky po českých městech a sokolských
jednotách. Za první světové války byl blízkým spolupracovníkem Tomáše Garrigue
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Masaryka, byl členem odboje (tzv. Maffie).19 Kalina rovněž bojoval za vybudování
vlastní sokolovny.
Vlastní činnost Sokola v Blatné se v tomto období zaměřovala na pořádání
veřejných cvičení (cvičilo se v letní tělocvičně „U Kopeckých“, později opět na dvoře
měšťanské školy), společných výletů (Bělčice, Zaboří, Blatenka aj.) a například
kulturních akcí (Fügnerův večer, přednášky, divadelní představení). V roce 1895 se
konal slet sokolstva v Praze, na němž jednotu zastupovalo 15 členů. V roce 1899 se
v Blatné poprvé uskutečnil slet župy Jeronýmovy, který byl hodnocen jako velice
vydařený.
V roce 1901 se 21 bratrů zúčastnilo IV. všesokolského sletu v Praze. V témže roce
vznikla, především z iniciativy členů Sokola, Palackého knihovna v Blatné.
I v prvních letech dvacátého století se členové jednoty zúčastňovali sokolských
sletů župy Jeronýmovy (Horažďovice, České Budějovice) a také pořádali veřejná
cvičení, nejen v Blatné, ale v okolí (Březnice, Mirovice), což přitahovalo zájem
veřejnosti a rozšiřovala se členská základna. Významným rokem byl rok 1905, kdy byl
založen ženský spolek, jehož náčelnicí se stala Julie Červenková, a pro svá cvičení
sokolové získali azyl v nově postavených tělocvičnách nově vystavěných škol. V roce
1907 se konal V. všesokolský slet v Praze s účastí 30 členů blatenského Sokola. 20
V letech 1908-1910 se sokolové zaměřili více než na cvičení na pořádání výletů
spojených s přednáškami, většinou s tématikou vlastenectví a české menšiny
v pohraničí.
Rok 1910 se nesl ve znamení oslav pětadvacetiletého výročí založení tělocvičné
jednoty Sokol. Oslavy probíhaly jak v Blatné, tak v okolních bratrských jednotách a
například i ve Strakonicích, kde místní jednota slavila stejné jubileum. Oslavy byly
založeny na sérii veřejných cvičení s velkou účastí veřejnosti. Členská základna čítala
v roce 1910 143 členů.21
Ve dnech 28. června až 2. července 1912 se 41 bratří a sester z Blatné zúčastnilo
VI. všesokolského sletu.
V období před začátkem první světové války se díky snaze vedení Sokola začalo
do organizace hlásit stále více lidí. Pořádání veřejných přednášek (například v roce
19
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1913 celkem 27 hodin přednášek na témata otázek sokolských, přírodovědných,
národohospodářských, filosofických, etických aj.22), cvičení, zakládání tradičních
cvičení v zámecké zahradě – to jsou důvody toho, že do začátku války se počet členů od
roku 1910 téměř zdvojnásobil. V roce 1913 se družstvo bratří zúčastnilo župního
závodu v chůzi, ve které získalo celkem tři ceny.
Roku 1914 se ještě stačil uskutečnit všesokolský slet v Brně, který měl silně
nacionalistický podtext, během něhož docházelo ke konfrontacím, naštěstí jen slovním,
mezi sokoly a buršáky. Slovní potyčky nakonec bohužel v noci přešly v násilnosti, kdy
byli členové Sokola brutálně zmláceni německými nacionalisty. Tohoto sletu se
zúčastnilo pět členů z Blatné, mezi nimi i Kalina.
26. července 1914 se konalo v Miroticích veřejné cvičení, které však bylo
přerušeno zprávou o Sarajevském atentátu. Následovala všeobecná mobilizace, při níž
bylo odvedeno 78 bratrů, patnáct z nich během války padlo.23
Z nařízení c. k. ministerstva vnitra ze dne 24. listopadu 1915 byla Československá
obec sokolská rozpuštěna, a tak i v Blatné utichl, alespoň na venek, sokolský ruch.
Tento zákaz a potažmo ustání činnosti trval až do konce války v roce 1918. Spousta
členů nejen blatenského Sokola se během války zúčastnilo odboje, mnoho jich bylo
pozatýkáno. Také starosta obce sokolské v Blatné Antonín Kalina, byl v ohrožení poté,
co na něj, jakožto známého odpůrce Vídně, byl vydán zatykač. Musel tak odejít do
exilu, z něhož se po válce vrátil a v roce 1919 byl jmenován vyslancem samostatného
Československa v Bělehradě. Po jeho odchodu jej v čele Sokola vystřídal jeho věrný
přítel František Chlupsa.
Po konci války byl samozřejmě Sokol v Blatné obnoven. Už na jejím konci se
začalo cvičit, dokonce byly pořádány župní slety a okrsková cvičení.
V prvních dnech po 28. říjnu 1918, kdy byla oznámena kapitulace RakouskaUherska a vzniklo tak samostatné Československo, sehrálo sokolské hnutí významnou
úlohu. Sokolům připadla role strážců pohraničí, měli předcházet konfliktům a bránit
nově vzniklé hranice. Stejně tak činili i v roce 1919 při vpádu maďarských vojsk na
Slovensko. Z blatenského Sokola tehdy odjelo bránit svou vlast 60 mužských členů!24
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Nově nabitý pocit národní hrdosti přispěl k tomu, že se do Sokola začalo hlásit
množství lidí všech věkových kategorií. Jen během roku 1916 do blatenské jednoty
přibylo 75 lidí, což je přibližně čtvrtina předválečné členské základny.
V roce 1920 bylo na valné hromadě zvoleno nové vedení. Starostou byl zvolen br.
Chlupsa, náměstkem br. Karas, náčelníkem br. Zajíček, náčelnicí sestra Rádrová a
pokladníkem br. Šoun, jednatelem br. Rádr. Tento rok byl ve znamení příprav na VII.
všesokolský slet v Praze, kterého se zúčastnilo 79 bratrů a 50 sester.25 Tento slet se
konal v podmínkách poválečných let, které sebou nesly nedostatek potravin. Proto ke
klasickým finančním příspěvkům přibyly i naturálie a blatenští do Prahy vezly zásoby
mouky a potravin. Dále se v tomto roce jednota zúčastnila slavností ve Hvožďanech,
Kasejovicích a Rožmitálu. Kromě tělocvičných činností se jednota opět zaměřila na
pořádání přednášek a byly obnoveny tradiční naučné výlety. Vzdělávací činnost
probíhala formou předčítání sokolských časopisů.
V roce 1921 byla tělocvičná činnost velmi intenzivní. V letních měsících se téměř
každý víkend konaly akce pořádané buďto župou (župní slety v Mirovicích, Písku), či
některou z okolních jednot (veřejná cvičení v Drahenicích, Hvožďanech, Miroticích,
Bělčicích). Za zmínku určitě stojí i sokolský zájezd do Bratislavy v srpnu. V roce 1921
také vznikla tradiční akademie, její uspořádání mělo za úkol propagovat Sokol a také
přispět do pokladny jednoty, což se obojí podařilo a na vstupném se tehdy vybralo
2 500 Kč (pro porovnání – částka vydaná rok předtím na všesokolský slet činila 4 200
Kč, což byly náklady na cestu a garanční fond pro téměř 130 členů blatenského
Sokola).26
V tomto období byla v Blatné obnovena činnost Dělnické tělovýchovné jednoty.
Přestože neměla větší význam a po krátké době opět zanikla, omezilo to činnost Sokola.
A to především tím, že z rozhodnutí městské rady byla dva dny v týdnu vyhrazena
školní tělocvična právě ke cvičení DTJ27, což bylo nepříjemné pro sokoly, kteří do té
doby v tělocvičně cvičili každý den včetně neděle. To opět rozdmýchalo diskuzi o
stavbě vlastní sokolovny, která ve městě dosud chyběla.
Na počátku dvacátých let dvacátého století spočívala většina práce na bedrech
cvičitelských sborů mužů a žen, je tedy dobré si připomenout jejich zástupce: z bratrů
25
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především Zajíček, Kloučka, Rádra, Kůstka, Březnický, Tvrdý, Hlávka, Červenka, Tajšl
či Karas; za sestry to byly Rádrová, Zábranská, Blažejová, Princová, Šimsová,
Kloučková, Trávníčková.28
V roce 1922 zemřel Antonín Kalina, nejvýznamnější osoba blatenského Sokola.
Jeho pohřbu v Praze se 21. prosince zúčastnilo 15 bratrů z Blatné v krojích, mezi nimi
samozřejmě i starosta jednoty br. Chlupsa.
Stejného roku se uskutečnil další ročník akademie (duben), která byla pro svůj
nebývalý úspěch a pro žádosti veřejnosti opakována v listopadu. Samozřejmě se
sokolové zúčastnili i několika župních akcí, včetně sletu dorostenců v Příbrami, župního
závodu v šestiboji tamtéž, veřejných cvičení v okolí Blatné, 6. srpna okrskového cvičení
v Březnici a v neposlední řadě také 3. září župního sletu v Příbrami. Tělocvičnou a
vzdělávací činnost doplnila v roce 1922 také činnost charitativní, kdy byly uspořádány
sokoly v Blatné dvě sbírky, jedna pro hladovějící Rusy a druhá pro nezaměstnané (z
nařízení České obce sokolské), při nichž se vybralo 1120 resp. 985,50 Kč. Další sbírka
byla určena pro věc nejdůležitější – výstavbu sokolovny. Na konci roku 1922 bylo
vybráno 45 500 Kč.29
Roky 1923, 1924 a 1925 byla na tělocvičnou činnost o něco chudší, blatenští se
zúčastnili jen několika menších akcí v Mirovicích, Březnici a okolí. Jediným větším
podnikem byl krajský slet sokolstva v Českých Budějovicích v roce 1924. Sokolové se
zaměřili především na pořádání kulturních akcí, večírků, besed apod., a to za účelem
nejen obohatit kulturně Blatnou, ale i naplnit fond pro výstavbu sokolovny.
V roce 1926 se uskutečnil slet dorostu, jehož se z Blatné zúčastnilo 15 dorostenců,
někteří z nich následující měsíc závodili v pětiboji v Písku. Hlavní úsilí se ale zaměřilo
na VIII. všesokolský slet, kterého se z jednoty zúčastnilo 75 bratrů a 33 sester, z nich
cvičilo 28 bratrů a 20 sester. Jednalo se o poměrně úspěšný slet, neboť zástupci Blatné
získali ve cvičení na nářadí čestný diplom. Po sletu bylo uspořádáno veřejné cvičení
v zámecké zahradě a sokolové se podíleli na přípravách dalších veřejných cvičení po
okolních jednotách.
Od začátku dvacátých let se také pravidelně snažili sokolové o to, aby rostla
úroveň jejich cvičitelů. Pro tyto účely byly Českou obcí sokolskou zřizovány kurzy, na
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kterých hlásili blatenští hojnou účast. Nejvíce aktivní v tomto směru byli bratři Rádr,
Tvrdý a Samec.
V roce 1928 uspořádali sokolové slavnostní průvod městem k oslavám deseti let
od vzniku samostatné Československé republiky. Tento průvod vstoupil do dějin
Blatné, neboť kromě veřejnosti se jej zúčastnili všichni členové blatenské jednoty
v krojích.30
Druhá polovina dvacátých let se kromě tradičních tělocvičných a vzdělávacích
akcí soustředila na plnění fondu pro výstavbu sokolovny. Koncem roku 1930 bylo ve
fondu již 600 000 Kč (včetně půjčky). Otázka stavby sokolovny tak již pokročila
kupředu. Na valné hromadě v roce 1931 bylo schváleno, že stavební náklad na budovu
sokolovna nesmí přesáhnout 1 000 000 Kč. Bylo odhlasováno, že sokolovna bude
postavena podle návrhu architekta Průši z Volyně, člena volyňské sokolské jednoty. Ráz
činnosti jednoty se změnil z tělocvičného na pracovní, jelikož celkově bylo na
přípravách pozemku pro stavbu sokolovny odpracováno členy Sokola okolo 4 000
hodin. Brigády byly povinné, pokud někdo nemohl pracovat, mohl se tak zvaně
vykoupit.
18. června 1932 byla zahájena samotná výstavba sokolovny. Pro členy Sokola
byla zavedena opět pracovní povinnost a to 30 hodin pro bratry a 20 pro sestry. Stavba
probíhala poměrně rychle a již v listopadu roku 1932 byla zastřešena. Do konce roku
bylo na výstavbu objektu vynaloženo 614 178 Kč,31 tedy více jak polovina
předpokládaných nákladů.
Mimo prací na stavbě se členové připravovali na IX. všesokolský slet, kterého se
v červenci roku 1932 zúčastnila celá jednota v krojích! Cvičilo 25 bratrů a 37 sester.32
Přes povinnost odpracovat své hodiny na stavbě, neustala tělocvičná činnost jednoty
úplně a členové se zúčastnili po sletu ještě cvičení v zahradě Blatenského zámku a
uspořádali tradiční akademii. 18. Května 1932 rozhodl vedoucí stavby sokolovny Jan
Komanec o započetí stavby a společně s Duspivou, který měl na starosti kancelářské a
peněžní záležitosti, zahájili výstavbu.33
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Rok 1933 je pro blatenský Sokol jedním z nejvýznamnějších. A to díky dokončení
stavby sokolovny. Celá činnost TJ Sokol byla zaměřena na stavbu. Od města získali
sokolové hostinskou koncesi, která byla významným zdrojem příjmů pro splacení
dluhu, který činil v té době necelých 750 000 Kč, koncem roku 1934 po zaplacení
některých položek v seznamu dluhů zůstal na hranici 605 000 Kč.34 Zajímavostí je, že
na stavbu sokolovny v Blatné přispěl částkou 5 000 Kč prezident Československa
Tomáš Garrigue Masaryk.
Samotné slavnostní otevření sokolovny v Blatné proběhlo 13. srpna 1933. Byla
uspořádána velkolepá akce za účasti zástupců všech jednot župy Jeronýmovy, měšťanů,
zástupců státu (Antonín Čubr – okresní hejtman a vrchní rada politické správy, děkan
Blahovec – poslanec), zástupců ČOS a samozřejmě všech členů místní Tělocvičné
jednoty Sokol v Blatné. Jak káže sokolská tradice, byla při slavnosti zacvičena scéna od
br. Klána z Příbrami, kterou vytvořilo 154 osob. Je také nutné zmínit, že sokolovna byla
také biografem, který svou činnost zahájil 30. září 1933.35
V roce 1934 se cvičilo nejvíce v podzimních, zimních a jarních měsících, v létě
byla činnost slabší. Možným důvodem by mohla být euforie z nově otevřené vlastní
sokolovny a tím pádem o dost větší zájem členů cvičit právě tam. V témže roce byl
založen bruslařský odbor, odbor ledního hokeje a tenisový odbor.36
Následující období mezi lety 1934 a 1938 bylo ve znamení vlasteneckých bojů.
Jednalo se o období vzestupu německého fašismu, národnostního útlaku v pohraničí a
celoevropské hrozby ze strany Hitlerovského Německa. Proto byla veškerá činnost
v Sokole orientována na podporu vlastenectví a národního cítění a na přípravu X.
všesokolského sletu v Praze roku 1938. Ten se stal manifestem českého národa, měl být
demonstrací připravenosti vlastenců bránit svou vlast. Bohužel, jak ukázaly následující
roky, byl to na dlouhou dobu poslední všesokolský slet.
Odhodlání celého sokolského hnutí, stejně jako většiny národa, bránit
Československo, bylo ale v září 1938 náhle podlomeno. Po všeobecné mobilizaci 23.
září 1938 nastal jeden z nejčernějších dnů naší historie – 28. září 1938, kdy byla
Chamberlainem, Mussolinim, Daladierem a Hitlerem podepsána Mnichovská dohoda,
která v podstatě odtrhla Sudety (československé pohraničí obývané Němci) od ČSR a
34
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připojila je k Říši. Tento akt, který sebral naší vlasti velkou část suverenity, byl později,
15. března 1939, ještě překonán. Tento den byl na našem území vyhlášen Protektorát
Čechy a Morava a zanikla tak ČSR.
Činnost v blatenském Sokole v tomto období pod náporem německých úřadů
pomalu utichala. Stál za tím především strach, jelikož sokolové, jako držitelé národní
tradice a propagátoři vlastenectví, byli trnem v oku nacistům. V Blatné byli takto
zatčeni bratři Chlupsa a Krsek, vězněni v Klatovech a poté transportováni do
koncentračního tábora Buchenwald.37
Po obsazení ČSR a vypuknutí II. světové války se členové Sokola, ačkoli není
známé přesné číslo, aktivně zapojili do domácího odboje. I proto byl Sokol čím dál více
prověřován, členové vyslýcháni, někteří mučeni. V roce 1941 říšský protektor Reinhardt
Heidrich nařídil zrušit Československou obec sokolskou. Zrušení nijak nezdůvodnil,
pouze se omezil na prohlášení v jednom z německých deníků. Tak byl podruhé zrušen
Sokol v Blatné.

4. 2 Historie sportovních oddílů v Blatné v letech 1885-1945

4. 2. 1 Fotbal
Počátky blatenského fotbalu spadají do doby před I. světovou válkou, kdy fotbal
byl na jihu Čech propagován hlavně studenty, i přesto že jejich profesoři považovali
tuto hru za hrubou a nebezpečnou. Vůbec poprvé se v Blatné „kopalo” roku 1912, kdy
mezi blatenskou mládež přinesl míč tehdy student techniky Karel Hájek. Hráči se
scházeli na prostranství mezi silnicí do Bezdědovic a rybníkem Pustým.38
V létě roku 1915 založil studentský spolek „Prácheň“ sportovní odbor zvaný
„studentský team Blatná“, který hrál fotbal nejprve v zámeckém parku, později na
Tržišti. Výstroj družstva se skládala z bíle košile s hvězdou, bílých spodků (upravené
trenýrky), černých punčoch a primitivních kopaček. Tuto barevnou kombinaci používali
i později vzniklé týmy SK a AFK Blatná. První družstvo Blatné se skládalo z těchto
37
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hráčů: Josef Siblík, Karel Bělský, Rudolf Šlapák, Vojtěch Havlíček, Ferdinand
Flandera, Karel Hájek, Jindřich Hildprandt, Robert Hildprandt, Josef Kratochvíl,
Miroslav Karas, Rudolf Havlík a harmonikář Jirotka, tehdejší plavčík na rybníku Pustý,
který mužstvo doprovázel.39
První fotbalový klub SK Blatná byl založen 16. července 1921 při zasedání valné
hromady v hostinci u „Hájků“. Za přítomnosti 38 členů byl předsedou zvolen Karel
Hájek, místopředsedou Miloslav Janovský, pokladníkem Josef Siblík, jednatelem
Jaromír Karas a zapisovatelkou Marie Brixová. 40
Pro nově založený oddíl nebylo lehké sehnat dostatek finančních prostředků, ale
postupem času přibývali příznivci a našli se zde i tací, kteří klub podporovali finančně.
Největší finanční pomoci se dostávalo od Karla Hildprandta, syna majitele velkostatku,
který přispíval nemalé částky a také některé hráče zaměstnával. V té době
reprezentovalo Blatnou hodně hráčů ze známých oddílů jako Čechie Karlín, nebo
Viktorie Plzeň a tudíž Blatná patřila v jihočeské župě fotbalové k nejsilnějším. Dne 27.
března 1922 byl jmenován čestným členem klubu majitel blatenského zámku Ferdinand
Hildprandt, za poskytnutí pozemku, který byl upraven na hřiště pro kopanou a tenis.
Zde se hrálo pouze do dubna 1924, kdy na základě stížností hráčů o velké vzdálenosti
bylo hřiště přesunuto na „Tržiště“. V sezóně 1923/1924 sehrálo družstvo SK Blatná
mistrovské zápasy s těmito mužstvy: SK Tábor, SK Č. Budějovice, Slavoj Písek a SK
Protivín. Na zápasy se jezdilo vlakem, koňským povozem, nebo osobními automobily
Laurin a Klement vypůjčené ze zámeckého parku. Na konci sezóny se klub SK Blatná
dostal do finančních potíží a kvůli nesplacení pohledávek vůči JŽF ukončil svoji
činnost.41
Po skončení činnosti SK Blatná se fotbal zde hrát nepřestal. Tato hra učarovala v
Blatné jak studentům, tak starším příznivcům, kteří se sešli 16. července 1925 v hostinci
„Beseda“, kde byl ujednán vznik nového oddílu. Za předsedu byl zvolen Václav Sladký,
místopředsedou se stal místní hodinář Blažej Zábranský, pokladníkem Jaromír Běle a
jednatelem klubu Adolf Šíma. Člen výboru Libý Ladislav podal návrh na pojmenování
klubu AFK Blatná, který valná hromada přijala. Nový oddíl zakoupil rekvizity od
zbankrotovaného SK Blatná a navázal jednání s župou. Předseda AFK Blatná Sladký
39
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zaplatil župě vzniklý dluh za SK, a to v hodnotě 100 Kčs, dále 150 Kčs svazu za
registraci hráčů a 150 Kčs bylo župou prominuto.
První jedenáctka AFK Blatná měla následující složení: Vazač Antonín, Kulík
Karel, Čestmír Vrána, Janovský Alois, Sladký Alois, Šíma Jaroslav, Slavík Václav,
Hurt Václav, Krhoun Petr, Cheníček Jan a Tichý František. Po založení AFK se nehrála
žádná soutěž. Činnost byla soustředěna pouze na přátelská utkání.
V roce 1928 sehrálo mužstvo celkem 28 zápasů. Příjem z utkání činil 29 325 Kčs
a výdaje dosáhly částky 26 530 Kčs. Novým předsedou zvolen Václav Černý, v té době
zubní technik.42
8. června 1930 pořádal AFK Blatná první pohárový turnaj v Blatné za účasti šesti
týmů (SK Mirovice, SK Horažďovice, AFK Blatná, SK Příbram, SK Mirotice a SK
Písek). Vítěz turnaje bohužel nebyl znám. Ve stejném roce vzniklo v Blatné také druhé
mužstvo nazývané „Rezerva“.43
„Sezónu 1934/35 zahájil „A“ tým v II. třídě Jihočeské župy. Nejlepšími střelci
AFK Blatná byli bratři Fialové, kteří vstřelili shodně po deseti brankách. V roce 1934
za družstva Blatné nastupovali tito hráči:
Brankáři: Vydra, Mandík, Samec K.
Obránci: Novotný, Prokopec Josef, Štěrba Antonín, Zábranský, Vrána, Mařík, Matějka,
Boček a Kůs
Útočníci: Janovský Václav, Sladký Karel, Fiala L., Fiala Antonín, Bouše Václav, Sladký
Josef, Janovský Jan, Šíma Jaroslav, Krhoun, Lehečka, Rádr, Valenta, Kocourek, Kadlec
Václav, Prímas František, Simandl a Samec Jaroslav“.44
Rok 1935 byl pro AFK Blatná jubilejní. Oddíl vedený Sladkým slavil 10 let od
založení. Blatnou na začátku tohoto období reprezentovali dvě družstva mužů, družstvo
„Old boys“ a nově založený tým dorostenců pod vedením Josefa Říhy. 45
V roce 1936 vstupuje klub do druhé dekády svého působení. Období 1936-1939
lze považovat za úpadek blatenské kopané. Mezi hlavní důvody patřila slabá výkonnost
mužstev a ještě do větší krize spadl blatenský fotbal začátkem II. světové války, kdy
řada hráčů byla povolána na nucené práce.
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Rokem 1940 začíná nová éra blatenského fotbalu. Důležitým faktorem obrození
bylo začlenění mladých hráčů do týmu. Nově vznikl také tým žáků pod vedením Jana
Krčka, tehdejšího člena výboru AFK. Hlavní událostí roku 1940 bylo schválení
výstavby sportovního areálu na území dnešního Dřevokovu. Areál měl být vybaven
krytou tribunou, tenisovými kurty, restaurací s klubovnou a vybavením pro lehkou
atletiku.
14. července 1940 se konalo za rekordní divácké účasti utkání mezi starými pány
z Blatné a Volyně. Tento zápas se nesl v duchu černošské civilizace, kdy tým Blatná
nastoupil pod názvem „Flaugalo belle“ a jeho protivník z Volyně nesl název „Tahiti“.
Hráči nastoupili na hřiště v originálním černošském oblečení na boso nalíčeni po celém
těle černou barvou. Zápas skončil remízou 6:6.46
V sezónách 1940/41 a 1941/42 skončil „A“ tým shodně na druhém místě II. třídy,
ačkoli po podzimní části tabulku vždy vedl. V dalším ročníku II. třídy Blatná zvítězila a
postoupila do kvalifikace o I. třídu. AFK se stal vítězem kvalifikace, ale na protest
Sezimovo Ústí o hostování některých hráčů z předních klubů rozhodla JŽF o opakování
zápasů, ačkoli před začátkem kvalifikace měla Blatná všechny hráče schválené. Na
popud takovému rozhodnutí se blatenští rozhodli do opakovaných zápasů nenastoupit a
vzdali se tak vidiny I. třídy. Od roku 1944 se nehrála žádná mistrovská soutěž vlivem II.
světové války.

4. 2. 2 Kuželky
První zmínka o kuželkách v Blatné pochází z doby před první světovou válkou.
Po první světové válce 1918-1938 bylo v Blatné celkem sedm kuželníků. Kuželky se v
té době hrály v hostincích Beseda, U Kopeckých, U Kadleců, U Fialů, Na Myslivně, Na
Vinici a v hotelu Jubileum.47
Kuželníky byly primitivně zařízené. Hlavní složkou dráhy byla udusaná hlína
doplněná o vepřové chlupy, aby nedocházelo na jejím povrchu k trhlinám. Ohraničení
tvořila 20-25 centimetrů vysoká prkna. Kuželky byly vyrobené z kvalitního dřeva
jasanu a dubu. Na spodek kuželek místní kováři přikovali železo kvůli lepší stabilitě.48
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„Zaházet“ si chodila široká blatenská veřejnost pouze za pěkného počasí, neboť
drahám chybělo zastřešení. Výjimku tvořil kuželník „U Kadleců“, který se dal vytápět
kamínky – piliňáky. Od samého začátku se stal tento sport v Blatné populární, mnohdy
se hrálo do pozdních hodin večerních. Nehrála se žádná organizovaná soutěž, a tak si ti
nejlepší přišli na nějaké peníze, o které se soutěžilo. Během druhé světové války
docházelo k postupnému zavírání hostinců, a tak tento sport na řadu let z Blatné
zmizel.49

4. 2. 3 Tenis
Tenisový oddíl vznikl v Blatné roku 1925. S tenisem se začínalo na třech kurtech
v zámeckém párku, kde se v průběhu let 1925-1935 pořádaly přátelské zápasy. Roku
1933 se začalo se stavbou dalších dvou kurtů na nádvoří sokolovny a roku 1935 byla
stavba dokončena. S výstavbou dalších tenisových prostor se začalo na popud blatenské
veřejnosti, které nestačily kurty v zámeckém parku. Mezi první tenisty v Blatné patřili
Böhmová, Václav Pokorný, Lukeš, Řiský, Eliášek, Jan Kára, Václav Barcal, Jaroslav
Pokorný a Jiří Hájek. Další činnost a výsledky oddílu jsou zaznamenány v pamětní
knize až po druhé světové válce.50

4. 2. 4 Šachy
První zmínka o šachu v Blatné pochází z doby po první světové válce. V té době
nebyly šachy nikterak organizované, hrávat se chodilo náhodně do místních hospod.
Postupem let se zakotvila tradice hraní šachů v hospodě „Na Sokolovně“. S
pravidelným hraním přicházelo zlepšení, a tak začaly padat první úvahy o vzniku
oddílu.51
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4. 2. 5 Hokej
Lední hokej vznikl koncem 19. století v Kanadě. Do tehdejšího Rakousko –
Uherska se dostal krátce na začátku století a roku 1908 vznikl Český svaz ledního
hokeje. V Blatné se hokej poprvé začal hrát v 30. letech 20. století. Jako hřiště sloužily
převážně místní rybníky Podskalský a Pustý. První tréninkové zápasy nebyly žádným
způsobem organizované, hrálo se pokaždé v jiném počtu lidí. Jelikož se hrávalo pod
otevřeným nebem, museli sami hráči hřiště vytvořit odhrnutím sněhu. Za velký pokrok
se považovalo zhotovení mantinelů z dřevěných prken o výšce 30cm. Postupem času
dosahovaly mantinely až do výšky jednoho metru. Počátky hokeje v Blatné byly těžké,
zvláště při shánění potřebné výstroje, ale někdy i úsměvné. Jeden z prvních brankářů
chytal v kovářské zástěře, jiného zase museli spoluhráči převážet, protože neuměl
bruslit.52
Prvního organizovaného oddílu se Blatná dočkala roku 1934. Tohoto roku se
oddíl přidružil již k existujícímu oddílu kopané pod názvem AFK Blatná. Na počátku
své existence hrál AFK okresní přebor ve složení Kohn, Trávníček, Jan Janovský, Jan
Dvořák, Barcal, Václav Kadlec, Jaroslav Balek, František Vachuta, Václav Bouše, Kára
a Červenka. Během okupace byli hráči Kohn, Janovský a Trávníček odvedeni do
koncentračních táborů. Bohužel první dva jmenovaní se z nich nikdy nevrátili. Hokej
byl jedním z mála sportů, který se provozoval i během války. V této době se mistrovská
utkání hrávala především na rybníku Pustý.53

4. 2. 6 Turistika
Odbor československých turistů v Blatné byl založen v březnu roku 1925. K
oddílu se v té době přihlásilo 39 členů. Předsedou byl zvolen doktor práv Vojtěch Jakl,
který zároveň pracoval jako tajemník okresní správní komise. Na konci roku 1925 se
počet členů vyšplhal na 90. Hlavní náplní blatenských turistů se stalo pořádání pěších
výletů a zájezdů po vlasti. Nákladem odboru byl vydán průvodce „Blatná a její nejbližší
okolí“. Na tvorbě textu se podílel Josef Siblík, mapy vytvořil František Vinter.54
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Pod správou turistů vznikl v Blatné odbor lyžařský. Měl 25 členů a v zimním
období konal lyžařské výlety na Šumavu. Odbor převzal pod sebe i plovárnu na rybníce
Řitovíz, kam zakoupil jednu loď.
Turisté se podíleli na vzniku dalšího průvodce, kterého se vytisklo 1400 kopií s
názvem „Navštivte Blatnou“. Za okupace se činnost odboru zastavila. Pauza trvala až
do osvobození.
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5 Historie tělesné výchovy a sportu v Blatné v období 19451989

5. 1 Historie tělocvičné jednoty Sokol Blatná v období 1945-1989
Po skončení II. světové války byla veškerá činnost Sokola v Blatné obnovena 21.
května 1945 a stav členské základny se začal pomalu naplňovat. Ve funkci starosty
nahradil František Chlupsa Karla Vintera. Z členů blatenské jednoty se
z koncentračních táborů nevrátili bratři Karel Pelikán, Josef Klouček a Jan Janovský,
bývalý náčelník. Na jejich památku byla na budově sokolovny odhalena deska s jejich
jmény. 16. a 17. června se konalo v blatenské sokolovně první poválečné vystoupení
místního Sokola. V prosinci 1945 čítala jednota již 628 členů. V lednu 1946 byl oceněn
za dlouhodobou 26letou práci v pozici jednatele Jan Rádr. Do vedení byli dále zvoleni
Fr. Wünsch a František Suchý.55 31. srpna obdržel starosta jednoty František Chlupsa
od zástupce ČOS stříbrnou medaili a diplom za více než padesátiletou činnost
sokolskou.
V lednu roku 1947 byl do čela jednoty zvolen František Wünsch za odstoupivšího
Chlupsu. Ten byl za svoji dlouhodobou práci pro Sokol jmenován čestným starostou.
Vzhledem k odstoupení prezidenta E. Beneše a nastolení komunistického režimu
uspořádali sokolové ve dnech 3. až 7. července 1948 XI. Všesokolský slet. Blatnou zde
reprezentovalo celkem 873 cvičenců. Po sletu, který byl brán současnou vládou jako
provokace, docházelo k postupnému omezování pravomocí Sokola. Samostatná jednota
fungovala do roku 1952, kdy pod nátlakem Národní fronty byla veškerá její organizační
činnost převedena do Závodní jednoty Sokol ČZ. Za necelý rok v březnu došlo
k dalšímu přejmenování na Dobrovolnou sportovní organizaci Sokol. I tento název
vydržel krátkou dobu. Od roku 1954 vzniknul nový název Spartak Blatná, který trval do
roku 1970.56
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Od obnovy názvu TJ Sokol Blatná docházelo k silnému rozvoji sportů v Blatné,
ačkoli svým myšlením a tradicemi neměla přejmenovaná jednota nic společného
s původními sokoly. V roce 1974 měla jednota 10 oddílů a 600 členů. Hlavním úkolem
Sokola bylo začlenit obyvatele Blatné do masového sportu a celkově zpopularizovat
toto odvětví.57
V druhé polovině osmdesátých let byla zprostředkována řada akcí pro širokou
veřejnost. Jednalo se především o turnaje neregistrovaných ve fotbale, hokeji, volejbalu
a kuželkách. Jednota TJ Sokol Blatná nemohla existovat bez dostatečného počtu
cvičitelů a trenérů, kteří se v tomto období zasluhovali o zvyšování kvality oddílů.
Kvůli rozšiřování tenisových kurtů, pokládání nového trávníku na letním stadionu a
zavedení výbojkového osvětlení na zimním stadionu docházelo v letech 1974-1977
k velkému počtu brigádnických hodin. V roce 1977 oddíl zakoupil Zlatou studnu na
Šumavě. Jednalo se o objekt mezi Horskou Kvildou a Churáňovem v nadmořské výšce
1120 metrů nad mořem. Jednota zakoupila tuto budovu ve značně zdevastovaném stavu
a společnými silami členů ji zvelebila. Hlavním cílem koupě Zlaté studny byla výhodná
rekreační poloha, zejména na turistiku a běhání na lyžích. Celou akci zorganizovalo
vedení TJ Sokol v čele s Janem Pouzarem.58
Na konferenci Sokola konané 29. února 1980 došlo k rekapitulaci roku minulého.
TJ Sokol Blatná obsahovala 8 oddílů, v nichž cvičilo 795 členů. Hlavním tématem
konference bylo zorganizování okrskové spartakiády v Blatné, kde se měl projevit
zvyšující se zájem o sport na Blatensku.
V druhé polovině devadesátých let se jednota čím dál tím více angažovala ve
společensko – politickém dění ve městě. Organizačně se podílela na pořádání
„Šibřinek“, sportovních plesů, pouťových zábav a diskoték pro mladé. Na počátku roku
1988 byla dokončena generální oprava sokolovny a rekonstrukce kuželny. V roce 1989
čítala jednota 950 členů z toho 45% mládeže a patřila k druhému nejpočetnějšímu
sdružení ve strakonickém okrese. Celkově TJ Sokol Blatná reprezentovalo 13
sportovních oddílů. Finanční bilance za rok 1989 dopadla se ziskem 71 000 Kčs.59

57

Kronika města Blatná 1970-1976. Blatná: MěstNV Blatná, 1970, s. 741.
Z osobního archivu J. Pouzara.
59
Kronika města Blatná 1988-1989. s. 90-91.
58

32

5. 2 Historie sportovních oddílů v Blatné v období 1945-1989

5. 2. 1 Fotbal
Po konci II. světové války nastala v blatenském fotbale řada změn. 9. května 1946
bylo přesídleno hřiště do zámeckého parku rozšířením tenisových kurtů. Poslední rok
trvání hřiště na Tržišti byl proměněn ve vysněný postup. Výsledky jarních kol
mistrovských zápasů dopadly takto: AFK Blatná – SK Volyně 4:0, AFK Blatná – SK
Horažďovice 5:0, Střelské Hoštice – AFK Blatná 0:5, AFK Bl. – ČASK Písek 0:2, AFK
Bl. – SK Mirotice 6:1, Slavoj Písek – AFK Bl. 1:4, SK Prachatice – AFK Blatná 1:9,
AFK Bl. – SK Protivín 0:2. Postup zařídil tým ve složení: Vachuta, Zeman, Barcal,
Červenka, Zvára, Švehla, Kučera, Houda, Sedlák, Bouše, Šneberger, Trefný, Kuška,
Rys, Simandl, Kozohorský, Růt, Špán a Jareš.60
Nejvyšší soutěž JFŽ hrála Blatná do roku 1949, kdy došlo k územní reorganizaci.
Další sezónu zahájil přejmenovaný oddíl Sokolu Blatná (1948) v I. třídě plzeňského
kraje. Zde se umístil na předposledním místě a sestoupil do II. třídy. V sezóně 50/51
došlo k dalšímu pádu do okresního přeboru, kde tým strávil 4 roky.
V roce 1952 vznikl v Blatné konkurenční tým Sokola s názvem Lokomotiva
Blatná.
Družstvo bylo složené z těchto hráčů: Voříšek, Houda, Šlapák, Bártík, Hamberger,
Novák, Jelínek, Kučera, Vaňáč, Bulka, Bouše, Simandl, Pražák, Houdek, Rakovan a
Suchopár. Tým Lokomotivy hrál okresní přebor do roku 1955, kdy ukončil svoji
činnost.61
Roku 1954 došlo v celostátním měřítku ke změnám názvu tělovýchovných jednot.
Blatná se sdružovala s průmyslovými podniky, pro které byl stanoven název:
„Dobrovolná sportovní organizace Spartak “. Od tohoto období nesl blatenský fotbalový
klub název DSO Spartak Blatná. Sezóna 1954/55 byla úspěšnou pro blatenské
dorostence oddílu Lokomotivy, kteří postoupili do krajské soutěže, když o jejich
postupu rozhodl až poslední zápas s Lokomotivou Plzeň, který skončil v poměru 4:2 pro
Blatnou.62
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V letech 1957-1959 došlo k rozšíření hráčské základny. Spartak reprezentovali v
této době dvě družstva mužů, tým dorostu a dvě žákovská družstva. Nejvyšší soutěž hrál
„A“ tým na krajské úrovni.
Z iniciativy dorostenců se konal o blatenské pouti 1957 první ročník turnaje „O
blatenskou krávu“. Turnaje se zúčastnila družstva: Město, Nádraží a Vdoveček. Turnaj
se hrál systémem 5 + brankář bez pravidla „postavení mimo hru“. V turnaji zvítězil tým
Města ve složení: Štěrba Antonín, Kodeš Jaroslav, Libý Karel, Novotný Augustus,
Novotný Jiří a Krejčí Mirek. Po vyhlášení se všechny mužstva přesunuly na taneční
zábavu do Sokolovny.63
Roku 1958 došlo ke krátkodobému rozpadu týmu dorostu a „B“ družstva. „A“
tým sestupuje do druhé krajské třídy Plzeňského kraje. Naopak byl vybudován silný
tým žáků. „Dne 12. ledna 1958 začínají žáci s cvičením v Sokolovně a scházejí se
pravidelně každou středu. Provádí se cvičení se švihadly, hlavičkování, hra s gumovými
míči, slalomový běh, běh s překážkami a různé hry“.64 Žáci zúročili poctivou
tréninkovou přípravu a po vítězství v kvalifikaci v Plzni slavili postup do krajského
přeboru.
Vlna změn přišla v roce 1960, kdy byla uskutečněna územní reorganizace. Okres
Blatná byl zrušen a město se katastrálně zařadilo pod okres Strakonice, kraj České
Budějovice. Další důležitou událostí tohoto roku bylo otevření nového letního stadionu
o blatenské pouti dne 21. srpna. První utkání na novém hřišti sehrál Spartak Blatná proti
ligovému SONP Kladno, který měl v sestavě reprezentanta Kadrabu. Výsledek zápasu
se bohužel nedochoval. Do funkce předsedy se nově dostal František Bárta, který se
rozloučil s aktivní fotbalovou kariérou. Prvním správcem stadionu byla zvolena paní
Vlasová.
„31. 5. 1961 se konala slavnostní schůze TJ Spartak Blatná, na které předal
předseda TJ Josef Říha čestné odznaky pěti zasloužilým pracovníkům a hráčům oddílu
kopané v rámci oslav 60 let kopané v ČSSR. Odznak obdrželi: Adolf Šíma, Srp Jan,
Kára Jan, Zvára Vladimír a Jelínek Rudolf“.65
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Na počátku sedmdesátých let se prohloubila tradice pouťového turnaje „O
blatenskou krávu“. Turnaj nabil u veřejnosti velké obliby, úroveň rok od roku stoupala a
řada týmů pojala turnaj jako přípravu na nadcházející sezónu.
Během roku 1968 došlo ke změně názvu Tělovýchovné jednoty. Název Spartak
zanikl a od další sezóny reprezentoval fotbalový klub Blatnou pod jménem Sokol.
Sezóna 1968/69 přinesla I. mezinárodní styk s týmy z NDR. Zájezd do NDR zhodnotil
předseda oddílu Josef Pletánek: „sportovní výsledky – 2 vítězství – velmi dobré,
vystupování na hřišti vzorné po společenské stránce – vystoupení přijata našimi hostiteli
se sympatiemi, byla navázána četná přátelství mezi hráči a funkcionáři, což za dnešního
stavu neinformovanosti v NDR není zanedbatelné. Jedno jsme svým hostitelům museli
závidět a to péči závodů o tělovýchovu a její podporu, která se ostatně odráží ve
vyspělosti německého sportu a nejenom kopané. Musíme jen doufat, že naše nové vedení
použije zkušeností z NDR a tělovýchova a sport bude postupně dostávat takovou
podporu, jakou si plným právem zasluhuje“.66
Na počátku osmdesátých let se projevila dlouholetá práce trenérů Kláska,
Sladkého, Šatavy, Pavlíka, Hejla a Zváry. Soutěžní ročník 70/71 přinesl postup hned
dvěma týmům. Do I. A třídy Jihočeského kraje postoupilo družstvo mužů a prvenství v
okresním přeboru slavil také tým dorostu.67
Co se týká družstev, reprezentovalo Blatnou v soutěžním roce 1973/74 družstvo
žáků, dorostenců a dva týmy mužů („A“ a „B“). První tým nastupoval v I. A třídě pod
vedením Augustýna Netušila. Rezervní tým Blatné neměl zájem postoupit do vyšší
soutěže a již řadu let hrál okresní soutěž. Dorost setrval v I. A třídě pouhé dva roky a
sestoupil do okresního přeboru. Na druhé straně se dařilo družstvu žáků, kteří pod
vedením Jana Pavlíka vybojovali postup do krajského přeboru.
Roku 1975 se slavilo 50. výročí od založení fotbalového klubu AFK Blatná.
Jubileum bylo úspěšné pro dorost, který se vrátil po roční pauze do I. A třídy. Koncem
osmdesátých let došlo ke stabilizaci kádru jednotlivých družstev, kdy „A“ tým hrál
pravidelně I. A třídu a nejlepšího umístění za poslední roky dosáhl v sezóně 77/78
umístěním na třetí příčce.68
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Menší kalamita postihla blatenské fotbalové hřiště na jaře roku 1980. Během
období dešťů došlo k rozvodnění řeky Lomnice, která zaplavila hřiště na fotbal.
Hlavním důvodem zatopeného hřiště byla nefunkční stavidla blatenského zámku. O
pouti 1980 se uskutečnil prestižní zápas mezi Sokolem Blatná a Internacionály Sparty,
kteří na své soupisce měli hráče jako Kvašňák, Dyk, Kokta, Kára, Pešek, Nevrlý a další
legendy československého fotbalu. Utkání skončilo remízou 4:4. Nejlepším střelcem
zápasu se stal V. Bulka se třemi zásahy.69
Velký úspěch dosáhl tým dorostu v sezóně 1981/82, kdy po výborně zvládnuté
jarní části soutěže mohl slavit postup do krajského přeboru! O postup se zasloužilo
družstvo ve složení: Kopáček, Viktora, Šejvar, Šapr, Švec, Bláha, Kastner, Mašek P.,
Květoň, Solar, Mikolášek a Mašek Z. Funkci trenéra dorostu v této době zastával
Kratochvíl.
Velmi špatnou sezónu prožil „A“ tým v soutěžním roce 1982/83, která skončila
sestupem do okresního přeboru. Bohužel ani následující rok nezvládl Sokol Blatná roli
favorita a po sérii jarních porážek skončil na druhém místě. Duben 1984 přinesl
blatenskému fotbalu mezinárodní srovnání. „Na pozvání Kicker Waldkirchen
(Bavorsko) zúčastnilo se mužstvo bývalých hráčů Sok. Blatná turnaje v sálové kopané.
Za účasti 12 mužstev z NSR, Rakouska a ČSSR (Blatná), umístilo se naše mužstvo na
dobrém 4. místě“!70
Po dvouletém čekání postoupil Sokol Blatná do I. B třídy, kdy v rozhodujícím
utkání na půdě ČZ Strakonice zvítězil 1:0 brankou Josefa Hornáta. 16. ledna 1986
přestoupila blatenská opora Roman Vonášek do Spartaku Písek za 5000 Kčs. Smutná
zpráva zasáhla blatenský fotbal v květnu téhož roku, kdy zemřel bývalý hráč, předseda a
funkcionář Adolf Šíma.
V roce 1986 vzniklo družstvo žen, které sehrálo svůj první zápas na domácí půdě
proti ženám ze Sedlice. Utkání skončilo remízou 1:1. První jedenáctku žen tvořil tým ve
složení: Blahoutová, Vestfálová, Klásková, Krištofová, Samcová, Pazderová, Petlánová,
Hilebrandová, Dobřemyslová, Krátká, Bláhová a brankářka Korousová.71
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5. 2. 2 Kuželky
K úvahám o výstavbě první vlastní kuželny došlo po dokončení letního a zimního
stadionu. Tyto myšlenky byly šířeny v roce 1963 starší generací, která se chtěla i přes
svůj pokročilý věk sportovně vyžít a kuželky považovaly za ideální sportovní odvětví.
Bohužel s konkrétními plány nikdo nepřišel a tak výstavba kuželny na nějaký čas padla.
S dalším návrhem přišel člen výboru TJ Sokol Karel Soukup. Ten přinesl na výborovou
schůzi Sokola konanou 2. října 1972 návrh na vybudování nové kuželny. Návrh byl
komisí přijat a schválen. V rámci akce Z měla být vybudována dvoudráha s
automatickými stavěči. 14. května 1973 pod vedením a dozorem Petra Novotného došlo
k zahájení výstavby. 30. září 1974 dokončili místní dobrovolníci hrubou stavbu a 6.
června 1975 byla celá stavba zkolaudována. Prvního zápasu se blatenská veřejnost
dočkala při otevření haly přesně rok poté, co byla dokončena hrubá stavba. Výsledek
utkání mezi týmy ČZ a Fezka Strakonice nikdo nezaznamenal.72
„29. ledna 1976 byla pod hlavičkou TJ Sokol svolána první schůze kuželek. Na
schůzi se sešlo 28 příznivců tohoto sportu, z kterého se vytvořil šestičlenný výbor ve
složení:
předseda: Svačina Jan
jednatel: Rozhoň Jan
rozhodčí: Pankrác Zdeněk
rozhodčí: Pokorný Jaromír
člen výboru: Šturc Milan
člen výboru: Boušová Marie“73
Vedením a založením kroniky kuželkářského oddílu byl pověřen místní kovář Václav
Kadlec. Na začátku svého působení měl kuželkářský oddíl okolo třiceti členů a to jak z
řad mužů, tak i žen.
Ve stejném roce přihlásil výbor dva týmy do okresní soutěže. O složení družstev
rozhodl kontrolní turnaj na začátku sezóny. Po turnaji byli hráči do týmů rozděleni
takto:
„A“ tým – Svačina, Rozhoň, Rada, Pankrác, Šturc, Kníže, Lebeda, Jícha a kapitán
Lukeš
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„B“ tým – Kadlec, Mikolášek, Ambler, Rolek, Netušil, Krejnický, Jirka, Koranda,
Semrád a Hanzlík74
Ve svém prvním soutěžním ročníku se první tým umístil na druhém místě, kdy
odešel poražen pouze od hráčů Fezka „C“ a blatenská rezerva skončila na čtvrtém místě
ze šesti. Nejlepším hráčem Blatné v úvodním ročníku byl Rada s průměrem náhozu 395.
Suverénní vítěz soutěže Fezko odmítlo postup, který tím pádem spadl do klína
blatenským borcům. Ti od nové sezóny nastupovali v krajském přeboru II. Po skončení
sezóny byl uspořádán I. ročník turnaje kuželek „O putovní pohár města Blatná“.
Zahájení měl na starosti ředitel turnaje pan Josef Kohout, který pohovořil o historii
kuželek v Blatné a po dokončení proslovu svým hodem celý turnaj za účasti 21 týmů
zahájil. Úvodní ročník blatenského turnaje vyhrálo mužstvo Fezka I. náhozem 1241 a
odvezlo si tak do Strakonic putovní pohár.75
Před zahájením nové sezóny vznikl třetí blatenský tým, který se stejně jako druhý
přihlásil do okresní soutěže. Páteř týmu tvořili bývalí hráči áčka Rozhoň, Jícha a Kníže.
Po odehrání podzimní části 1978 byla svolána do spolkové místnosti kuželny členská
schůze. Na schůzi se řešila především práce s mládeží, která v té době v podstatě
neexistovala. Cílem do dalších let bylo přivést a začlenit mladé naděje do družstev
mužů a žen. Na konci jednání popřál předseda klubu Svačina Jan všem oddílům
úspěchy v jarní části, především „A“ týmu, který se krčil na dně krajského přeboru II.
Přání a proslov předsedy si blatenský první tým vzal k srdci, kdy po výborných
výkonech na jaře skončilo „blatenské áčko“ na konečném sedmém místě.76
V červenci roku 1979 obdržel Sokol Blatná pozvánku k přátelskému utkání do
německého městečka Sollstedt, kterou přijal. Blatenští kuželkáři vyrazili třemi osobními
automobily na vlastní náklady a ve dnech 06.07. - 10. 07. 1979 sehráli přátelské utkání.
Blatná se ukázala v dobrém světle, ale na své zkušenější německé soupeře nestačila.
Blatnou v Německu reprezentovala tato sestava: Svačina (399 bodů), Kadlec (366),
Mikolášek (351), Pangrác (382), Lukeš (321), Paďour (351) a Köriš (404)
„V období od listopadu do prosince 1979 uspořádal Sokol Blatná oddílový přebor
jednotlivců na 5 x 100 hodů. Přebor skončil 12. prosince v tomto pořadí:
1.) Köriš 1961 bodů
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2.) Maleček 1947 bodů
3.) Rozhoň 1914 bodů
4.) Mikolášek 1888 bodů
5.) Svačina 1873 bodů“.77

5. 2. 3 Tenis
První dochované utkání pochází z roku 1947, kdy blatenské duo M. Špán a V.
Pokorný přivítali hráče Milevska včele s Kučerou. Výsledek utkání nikdo
nezaznamenal. V důsledku nepříznivé politické situace došlo v druhé polovině
šedesátých let k zániku tenisu, který trval téměř 20 let.78
V roce 1973 přišli mladí vyznavači tenisu s návrhem obnovit hřiště na nádvoří
sokolovny. Jejich iniciativu a návrh podpořili činovníci z řad Sokola i starší hráči tenisu,
a tak byl tenis v Blatné obnoven. V rámci Tělovýchovné jednoty Sokol Blatná vznikl
oddíl tenisu. O tenis byl v té době velký zájem, hned první rok po založení měl oddíl
112 členů a tak v roce 1974 vznikl plán na výstavbu dalších dvorců, který se téhož roku
začal realizovat. Prvním předsedou nově vzniklého klubu byl zvolen Zdeněk Krhoun.79
V březnu roku 1975 bylo přihlášeno smíšené družstvo do krajského přeboru III a
nově vznikl také tým žáků, který trénoval pod vedením trenérů třetí třídy ing. Hájka a
Svobody. S fyzickou přípravou vypomáhala dvojice Lehmannová a Bartošová.
Trénovalo se pravidelně 3x týdně. V zimních měsících byly tréninky přesunuty do
tělocvičny SZTŠ. Práce trenérů s mládeží se zúročila na konaném okresním přeboru
roku 1975 v Blatné. V kategorii žáků zvítězil Jiří Fiala, bronzovou medaili získal
Miloslav Simandl a pod stupni vítězů zůstal Zdeněk Pangrác (všichni TJ Sokol Blatná).
V žákyních se umístila Š. Hanzlíčková na 2. místě a dorostenky Naďa Simandlová a
Iveta Krhounová se podělily o 3. - 4. pozici.80
Blatnou v dospělé kategorii reprezentovalo na soutěžní úrovni smíšené družstvo
ve složení: Eichinger, Hájek, Moravec, Šatava, Zvára, Pokorný, Hájková, Moravcová,
Kárová st., Kárová ml. a Kára. Po konci sezóny figuroval blatenský celek na druhém
místě za Spartakem Písek C. V soutěžním ročníku 78 (od dubna do června) vykazovalo
77

Kronika kuželníku TJ Sokol Blatná 1975. Kadlec, V. Blatná, 1975.
Oddílová kronika tenisu Blatná 1925-1979.
79
Tamtéž.
80
Oddílová kronika tenisu Blatná 1925-1979.
78

39

činnost již 5 blatenských družstev. Tenisový oddíl reprezentovali dva týmy dospělých,
žáků a jedno družstvo dorostu.81
„Na začátku let devadesátých se oddíl zaměřil na práci s mládeží, které se již
řadu let věnují trenéři Jiří Hájek, Mora, Eichinger a Vlastimil Moravec. 20. ledna 1984
se konala výroční členská schůze, kde vzniknul nový jedenáctičlenný výbor ve složení:
Jiří Eichinger – předseda
Josef Kostka – místopředseda
František Šatava – jednatel
Bohdana Sudová – hospodářka
ing. Jiří Hájek – sportovní činnost
ing. Vl. Moravec – šéftrenér
členové: ing. Dalibor Hanzlíček, Václav Pokorný, Zdeněk Krhoun (bývalý předseda),
Zdeněk Otta a Vlastimil Svoboda“.82
V roce 1984 měl oddíl 75 registrovaných členů. Pro vstup do oddílu musel každý nový
člen odpracovat 35 hodin brigádnických prací v areálu sportovišť TJ.83
V srpnu roku 1985 byly pozvány oddíly tenisu a fotbalu na zájezd do NSR k
přátelskému utkání. Družstva TJ Sokola Blatná odjeli na čtyřdenní zájezd do
německého města Waldkirchenu, který pořádal oslavy k 700. výročí města. Blatenští
tenisté podlehli svému soupeři v poměru 3:9. Blatnou v NSR reprezentovalo družstvo v
sestavě: Moravec, Šatava, Brynda, Mora, Kostka, Mašek, Eichinger R. a Eichinger J. Po
utkání přišla na řadu zábava, kdy za zvuku dechové hudby se oslavovalo do pozdních
hodin večerních.84

5. 2. 4 Šachy
Po druhé světové válce přišel pan Burian s návrhem založit první organizovaný
oddíl šachů. Burian v té době působil jako vedoucí železničářů a tak nebylo divu, že
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první oddíl založil právě „Klub železničářů“ První roky své existence hrávali železničáři
v okresním přeboru a jejich úroveň dosahovala třetí výkonnostní třídy.85
V šedesátých a sedmdesátých letech zakoupil oddíl nové šachovnice, stoly a
hodiny. Mistrovská utkání se v té době hrála v blatenské sokolovně, kde měli šachisté
svoji místnost. Postupně se zvyšovala výkonnostní třída a vůbec první, kdo získal první
výkonnostní třídu, byl pan František Komorád. To se již v Blatné hrála krajská soutěž
pod hlavičkou TJ Sokol Blatná.
Na začátku let osmdesátých se klub zaměřil především na práci s mládeží. Ke
zkvalitnění a zlepšení výkonnosti přispěli také studenti VŠ. Řada z nich si chodila do
oddílu zahrát a postupně se začleňovali i mezi stávající hráče. Rostoucí základna
donutila oddíl založit i rezervní tým. Mezi nejlepší blatenské hráče této éry patřili
Komorád, Vylita, Dráb, Řemínek, Samec, Burian a Lederbuch. Vedoucím oddílu se stal
6. března 1973 Stanislav Řemínek.86
Roku 1974 hrálo „A“ družstvo krajský přebor, „B“ tým nastupoval v krajské
soutěži. Obě mužstva zůstali v těchto soutěžích i pro další ročník. Velmi dobrých
výsledků dosáhli mladíci oddílu na krajském přeboru jednotlivců. R. Grigar obsadil třetí
místo a. Samec pátou příčku (oba držitelé II. výkonnostní třídy).87
Nejúspěšnějším rokem v dějinách šachového oddílu byl rok 1975. Družstvo okolo
kapitána Františka Komoráda postoupilo do české národní ligy, dále se dařila práce s
mládeží, kteří byli postupně začleňováni do týmů a ve svých kategoriích patřili v okrese
k nejlepším. Navzdory velkému zlepšení se oddíl další rok v celostátní soutěži neudržel
a spadl zpátky do nejvyšší jihočeské soutěže. Zpestřením roku bylo zorganizování
simultální partie, kterou sehrál s blatenskými šachisty mezinárodní velmistr ing. Jan
Smejkal.88
Roku 1982 došlo ke změně vedoucího oddílu, kdy stávajícího předsedu S.
Řemínka nahradil MuDr. Kortus. K čtyřicátému výročí osvobození byl v blatenské
sokolovně (1985) uspořádán šachový turnaj neregistrovaných „O putovní pohár
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podnikového ředitele Jihočeských tiskáren“, kterého se zúčastnil i známý herec z
divadla Semafor pan Miloslav Šimek se svým přítelem Dr. Plzákem.89
V roce 1987 uspořádal šachový oddíl dva turnaje. První turnaj byl určen pro ženy
do 21 let z celé ČSR, kde blatenské závodnice Srbová a Kučerová obsadily 10. a 11.
příčku. Druhým turnajem pořádaným o Vánocích byl „Memoriál Jana Buriana“ za
účasti třiceti hráčů.90

5. 2. 5 Hokej
Po druhé světové válce se přestalo hrát na rybníku Pustém a oddíl se přestěhoval
na prostranství „Za Sladovnou“. Oddíl hokeje se od svého založení potýkal s
technickými i přírodními problémy, neboť ke své činnosti potřeboval silné mrazy. Proto
vlivem nízkých teplot některé sezóny vynechal. Zlepšení situace klubu mělo přinést
vybudování zimního stadionu.
Roku 1953 došlo k zahájení výstavby zimního stadionu a o dva roky později k
vybudování šaten. Celou výstavbu ZS včetně šaten dokončili místní dobrovolníci roku
1956. Velkým problémem nadále zůstalo počasí, které značně ovlivňovalo chod klubu.
Ačkoli byl postaven nový stadion, docházelo na něm k manuálnímu zamrazování.
Stadion postrádal chladící mechaniku a tak před každým domácím zápasem se hřiště
zalilo vodou a čekalo se na zamrznutí. Ne vždy však stačilo hřiště umrznout a tak se
blatenské vedení domluvilo na hostování v Písku a Strakonicích, kam dojíždělo při
slabých zimách na domácí utkání.91
Hokejový klub TJ Spartak z Blatné měl na počátku 70. let okolo 100 členů (Pojer,
Kára, Přech, Žid, Břicháček, Šilhavý, Hrubý, Kopecký, Štěrba a další) 4 družstva (muži
A, muži B, dorost a žáci) a řadu trenérů. V sezóně 1959/60 hrál Spartak krajskou soutěž.
Jeho soupeřem byly družstva: Dynamo Plzeň, Spartak Strašnice, Sokol Lipnice, Tatran
Věšín a Sokol Osek. Další ročník zahájil Spartak přátelským zápasem proti Dukle
Střelské Hoštice. V utkání zvítězilo blatenské mužstvo 7:6. Za zmínku stojí i dobrá
práce s mládeží, kterou měli na starosti pánové Hejl s Mrázem.92
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Hokej v Blatné byl velice populární, na každý domácí zápas si nacházelo cestu
okolo 250 diváků a rekordní návštěva byla zaznamenána na přátelském utkání se
Škodovkou Plzeň, za kterou hrál i několikanásobný československý reprezentant
Stanislav Sventek. Do blatenské arény si na tento hokejový svátek našlo cestu přes 1000
diváků. Výsledek utkání nebyl zaznamenán.93
22. a 23. února 1964 sehrál Spartak kvalifikační zápasy o postup do I. B třídy.
Spartak Blatná jako vítěz strakonického okresu se utkal s prvním z okresu Písek, kde
zvítězilo družstvo Dukla Písek. Kvalifikace se hrála systémem doma-venku. V prvním
utkání podlehla Blatná na soupeřově kluzišti 2:3, ale o den později zvítězil Spartak na
domácí půdě 8:3. Branky Blatné dali Mázdra 2, Novotný, Žid, Hevera, Štěrba, Netušil a
Lebeda. Celkové skóre 10:6 znamenalo pro Blatnou postup.94
Nadcházející zima byla tou chladnější. Blatnou zužovaly pravidelně teploty pod
bodem mrazu a tak sehrál hokejový oddíl velký počet zápasů před vlastními fanoušky
na nově zrekonstruovaném stadionu. 14. února 1965 odjel Spartak po řadě vítězství na
kluziště Šumavanu Vimperk. V tomto utkání šlo o hodně, neboť vítěz si zajistil postup
do krajského přeboru. Blatná v tomto utkání prohrála 2:6 a skončila tak na druhém
místě krajské soutěže A. O rok později obhájil Spartak Blatná stříbrnou pozici, když
nestačil pouze na Spartak Strakonice.95
Blatná jako stabilní člen krajské třídy odehrál sezónu 1966/67 proti Písku B,
Šumavanu Vimperk, Spartaku Milevsko B, Protivínu a Netolicím. Oddíl hokejistů v té
době reprezentovali Eichinger, Žid, Chvátal, Převrátil, Hevera, Netušil a další. To bylo
na dlouhou dobu z domácího kluziště vše, neboť vlivem vysokých teplot nemohl být
připraven led.
V lednu a únoru 1973 sehrál blatenský „A“ tým celkem šest domácích zápasů při
návštěvě 950 diváků. Od června roku 1974 nahradil ve funkci předsedy oddílu Josef
Hosperger Františka Šestáka. V roce 1974, 1975 se první tým mužů Blatná umístil na
pěkném čtvrtém místě v krajském přeboru. Družstvo vedla zkušená dvojice trenérů
Netušil, Klásek.96
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V roce 1976 odehrál TJ Sokol Blatná na svém ledu pouze pár utkání v prosinci.
Zbytek sezóny strávil v pronájmu v Havlíčkově Brodu a tak každoročně oddíl
vykazoval finanční ztráty. Za rok 1976 činil schodek 60 000 Kčs. Přes tyto nepříznivé
podmínky se dařilo blatenským mužům v krajském přeboru a družstva dorostu a žáků
hráli okresní přebor v horních patrech tabulky.
Rok 1977 přinesl změnu předsedy oddílu, kdy za stávajícího Hospergera nastoupil
do funkce Zdeněk Lébr. V průběhu roku byla na zimním stadionu zahájena podniková
liga. Do soutěže se přihlásily podniky jako Zbrojovka, Rybáři, JZD, Tesla a další.
Úspěšnou veřejnou akcí tohoto roku bylo uspořádání karnevalu na ledě, kam dorazilo
přes 90 masek.97
V průběhu let devadesátých se ustálila tradice podnikové ligy. Pokud byl led,
trénovalo se v Blatné každý den. V letech 1985, 1986 došlo k rekonstrukci na zimním
stadionu. Nově došlo k přeložení střechy a z prvního patra se vybudovaly ubytovací
prostory.98

5. 2. 6 Turistika
Obnovení oddílu turistiky začalo po konci 2. světové války. V roce 1948 se odbor
turistiky začlenil pod Spartak Blatná. Na začátku šedesátých let však přestal fungovat.
Obnoven byl až 29. května 1958. O obnovení turistiky na Blatensku se velkou měrou
zasloužil Ad. Trávníček, který se stal zároveň předsedou. Během roku 1958 podnikli
turisté tři cyklistické závody, jeden autobusový do Domažlic, týdenní táboření
dorostenek u přehrady Orlík a značkování 30 km turistických cest.99
Následující rok se oddíl turistiky zúčastnil třech autobusových zájezdů na Stachy.
Akce na kolech organizovali Jan Krček a. Pečenková. Celkem uspořádali blatenští
turisté za rok 1959 čtrnáct cyklistických výletů. 15. dubna 1962 uspořádala Blatná
turistický závod „O husitský štít“. Na startu závodu stálo 136 účastníků z celé
republiky. V jednotlivcích se z vítězství radoval Městecký z Lokomotivy Prahy.
Týmovou soutěž vyhrálo taktéž družstvo Lokomotivy před Kladnem.100
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Roku 1974 se oddíl podílel na velkém počtu akcí. Mezi nejvýznamnější patřily
čtrnáctidenní pobyt v Tatrách, 10 lyžařských zájezdů na Šumavu a značkování
turistických tras v délce 101,5 kilometrů, navíc 15 členů oddílu splnilo odznak 100
jarních kilometrů.101
Od druhé poloviny osmdesátých let upadal na Blatensku zájem o turistiku. Mezi
stálé akce, které hrstka nadšenců pořádala, byly lyžařské zájezdy na Šumavu. Členové
oddílu uspořádali roku 1976 padesát kilometrů dlouhý pochod s názvem „Zemí
zamyšlenou“.102 V roce 1977 se změnilo vedení. Do čela odboru turistiky se nově dostal
Wildt, ten nahradil Trávníčka, který se podílel velkou měrou na rozvoji turistiky na
Blatensku. Wildt vydržel v pozici předsedy tři roky, kdy ho vystřídal inženýr J. Kučera.
Další změna nastala v březnu 1983, to se do čela dostal Vaněk. Ani ten ovšem
nevydržel jako vedoucí dlouho a roku 1985 ho nahradil K. Koubek.103
V druhé polovině devadesátých let se ustálila situace v odboru. Oddíl turistiky,
spadající pod TJ Sokol se zúčastnil řady akcí. Nově se zavedla tradice „Novoročního
pochodu“.

5. 2. 7 Judo
V Blatné vznikl první judistický oddíl v říjnu roku 1978. Zakladatel, hlavní trenér
a vedoucí byl rodák z Vyššího Brodu Stanislav Drda, který se judu věnoval již od svých
juniorských let, a to především během studia v Českých Budějovicích. V roce 1978 se
stává kastelánem blatenského zámku a téhož roku přichází s myšlenkou založit oddíl
judistů.104
O tento nově vzniklý sport byl mezi blatenskou veřejností nemalý zájem. Prvních
náborů se zúčastnilo až 100 nadšenců, zejména dětí, kteří museli plnit základní fyzické
testy. Minimální hodnoty pro přijetí do oddílu bylo 20 kliků a 60 leh-sedů. První
tréninky probíhaly v tělocvičně blatenské základní školy J. A. Komenského. Hlavní
trenér Stanislav Drba (držitel černého pásu stupně 1. danu) za pomoci Ladislava Vacka,
Josefa Tuháčka a Ivo Wilka vedl skupinu 60 cvičenců. Cvičilo se vždy 2x týdně na
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školních žíněnkách zvaných „prknech“. Klub juda patřil ve svých začátcích pod
hlavičku DDM, ale po obnovení ČOS dostal nový název TJ SOKOL Blatná.105
Roku 1980 se konalo první letní soustředění v obci Desky u Kaplice, kde se
pilovala technika a nabírala fyzická kondice. Druhé soustředění probíhalo již za účasti
ligových trenérů z Karlových Varů v Aši. Úroveň blatenského juda se zvyšovala a tím
přicházela i účast v prvních závodech především na krajské úrovni.
V roce 1982 se naskytla příležitost přesídlit cvičení do multifunkční haly V
Jezárkách, která patřila zdejší SOŠ Blatná. Hala nabízela větší prostory, necvičilo se již
na žíněnkách, ale na rohožích zvaných „ tatami “, které zajišťovali větší bezpečnost.
Zde se vydrželo cvičit pouze do roku 1988, kde v důsledku velké vzdálenosti haly pro
většinu členů se oddíl přesídlil do sokolovny.106

5. 2. 8 Basketbal
Počátky basketbalu spadají do konce 19. století. Basketbal vznikl na americkém
kontinentu jako kolektivní hra, která se dala provozovat i za špatného počasí. Za
zakladatele je považován americký učitel kanadského původu James Naismith. O pár let
později se hrála košíková i u nás. Roku 1897 představil tento sport veřejnosti učitel
tělocviku Jaroslav Karásek. Týmy složené z jeho žáků sehráli exhibiční utkání ve
Vysokém Mýtě.107
Do Blatné se dostala košíková skrze americké vojáky, kteří zde v rámci
osvobození republiky hráli košíkovou v místní sokolovně. Po konci druhé světové války
se hrál basketbal v Blatné neorganizovaně. Místní nadšenci pořádali čas od času
přátelská utkání a jezdili za košíkovou i do okolních obcí. Basketbal se hrál touto dobou
v blatenské sokolovně. Prvními nadšenci a propagátory této hry na Blatensku byli
Zeman, Pokorný, Špála, Trávníček, Kára, Šneberger a další.108
Po pár letech, kdy na nějaký čas se přestala pořádat přátelská utkání, došlo k
obnovení basketbalu v Blatné. Parta okolo Rudolfa Hejla a Jana Pouzara, který se vrátil
z vojny, založila v roce 1954 oddíl košíkové. Od tohoto roku se začalo v Blatné hrát
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organizovaně pod hlavičkou Spartaku. Mistrovská utkání se hrávala v blatenské
sokolovně, kam chodilo v průměru 50 diváků na zápas.109
V roce 1956 se pořádal první turnaj „O putovní pohár města Blatné“. První ročník
byl velice kvalitně obsazen. Z celkového počtu šesti družstev obsadila Blatná 2. místo.
Putovní pohár si do západočeského kraje odvezlo družstvo Slavia Plzeň. Téhož roku ve
dnech 15. a 16. září uspořádal Spartak turnaj dorostenek. Zúčastnily se ho týmy Baníku
Rokycany, Spartaku Blatná a Slavie Plzeň. Ocenění za výbornou práci trenérů Pouzara s
Hejlem byla účast blatenských dorostenek Trávníčkové, Šimáňové a Růtové v krajském
výběru.110
V šedesátých letech hrál blatenský „A“ tým krajský přebor. V té době se ovšem
nehrálo v rámci Jihočeského kraje, ale družstvo působilo v kraji Západočeském. Po
reorganizaci v roce 1960 se dohrávala jarní část již na jihu Čech. V té době patřil
Spartak k nejlepším v kraji a dlouhodobě opanoval horní patra Jihočeského krajského
přeboru. Počátkem května 1964 skončili veškeré soutěže pod vysokým košem. Blatnou
v té době reprezentovaly 4 družstva. Tým mužů zakončil sezónu s celkovým skóre
1526:915 bodů na druhém místě. Nejlepším střelcem celé soutěže se stal Miroslav
Pokorný s 538 body. Veškeré mládežnické oddíly zakončily ročník na 3. místě.111 12. a
13. září 1964 se konal 8. ročník turnaje „O putovní pohár města Blatné“. Turnaje se
zúčastnily týmy: Dukla Karlovy Vary, Slavoj České Krumlov, Dukla Bechyně, Spartak
Strakonice, Jiskra Domažlice, Lokomotiva Děčín a Spartak Plzeň. Z vítězství se stejně
jako minulý rok radovalo mužstvo Dukla Karlovy Vary.112
Nejúspěšnějším rokem v dějinách basketbalu na Blatensku byl rok 1965. Družstvo
ve složení: R. Hejl, J. Pouzar, J. Pokorný, J. Eichinger, Karban, Chvátal, Vodička,
Šturc, Vošahlík, M. Janovský a další slavilo na konci roku 1965 postup do II. ligy. Z
dvaceti zápasů tento tým prohrál pouze dvě utkání a s konečnou bilancí 1426:937 si
postup do vyšší soutěže bezesporu zasloužil. Dalším postupujícím téhož roku se stalo
družstvo starších dorostenek. To si pro postup došlo suverénním způsobem, když za
celý rok neztratilo ani bod a předčilo týmy jako Spartak Pelhřimov, Slavoj České
Budějovice, Jiskru Písek, Spartak Strakonice a jiné.113 Ve vítězné sestavě se objevily
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hráčky Ušelová Eva, Červinková Vendula, Kubíková Helena, Scheinherrová Anna,
Chmelařová Růžena, Marcela Ingeduldová a Marie Bejčková. Trenérem vítězného týmu
byl Rudolf Hejl.114
K prvnímu zápasu v druhé lize nastoupili basketbalisté Spartaku Blatná proti
Bohemians Praha, v kterém podlehli soupeři 52:60. Na každý zápas blatenských chodilo
do místní sokolovny přes 100 diváků a vytvářeli tak domácím výbornou atmosféru.
Vlivem reorganizace, sestupovala z druhé ligy celkem polovina účastníků, se Spartak
neudržel a spadl zpátky do krajského přeboru.115
Rok 1966 přinesl blatenskému basketbalu první mezinárodní srovnání. Na turnaji
ve Strakonicích obsadil v konkurenci pěti družstev 2. místo před rakouským týmem
Steyer. V sezóně 1966/67 obsadil „A“ tým v oblastním přeboru třetí místo za týmy ČZ
Strakonice a Bechyně. K nejlepším hráčům celé sezóny patřili zejména Chvátal,
Janovský, Jebáček a Pouzar.116
V roce 1970 došlo k přejmenování jednoty na TJ Sokol Blatná i přes nelibost
některých orgánů. Bohužel se v této době začal projevovat nedostatek hráčů z mladé
generace, kteří by zalepili mezery po odchodu starších do sportovního důchodu. Na
začátku osmdesátých let se odstěhoval Rudolf Hejl do Hradiště u Kapllice. Další byli
zaneprázdněni zaměstnáním a tak docházelo k pozvolnému rozpadu družstva. Basketbal
v Blatné ukončil svoji činnost v roce 1976.117
6. června 1988 došlo k obnovení oddílu basketbalu. O novodobý vznik oddílu se
zasloužil Karel Cvach. V té době hrála TJ Sokol Blatná okresní soutěže. Pro nedostatek
hráčů a trenérů oddíl opětovně zanikl.

5. 2. 9 Stolní tenis
Stolní tenis původem z Číny se dostal koncem 19. století do Velké Británie. Na
začátku 20. století se rozšířil i do Evropy a USA. Stolní tenis je považován za jeden z
nejrychlejších sportů na světě a díky své flexibilitě a nenáročnosti jak na vybavení, tak
na hrací prostory patří k nejrozšířenějším sportovním odvětvím. Oficiální začátek
stolního tenisu v ČR je spojován s datem 18. března 1925, kdy vznikl v Praze Ústřední
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výbor ping-pongový. Již na začátku své existence patřili hráči z Československa k
nejlepším. Úspěšná zlatá éra začala na počátku 40. let 19. století. Hráči okolo Bohumila
Váni, Marie Kettnerové a Ivana Andreadise získali od roku 1932 do 1957 dvacet devět
zlatých medailí z mistrovství světa.118
Oddíl stolního tenisu vznikl v Blatné roku 1988. U zrodu nového oddílu stáli
Luboš Kallmünzer, Miroslav Strnad, Bohumil Valach, Milan Prček a Žíla Milan.
Milovníci celuloidového míčku z Blatné se přidružili k tělovýchovné jednotě Sokol.
Pozici prvního předsedy vykonával od 18. ledna 1988 Žíla Milan. V září 1988 zahájil
oddíl svoji první mistrovskou sezónu v okresní soutěži II, kterou hned vyhrál. Hrávalo
se vždy ve středu v místní sokolovně. Po postupu působil klub v okresní soutěži I.119

5. 2. 10 Atletika
První oddíl atletiky vznikl v Blatné roku 1959. Historie organizované atletiky v
Blatné začala v roce 1965 a byla úzce spjata se vznikem nové lehkoatletické dráhy na
letním stadionu. V září 1965 uspořádal oddíl Spartaku Blatná přebory mladšího dorostu.
Závody se konaly v rámci oslav „Dne tisku“.120
16. března 1966 uspořádal oddíl Spartaku okresní přebor v přespolním běhu. Do
závodu se přihlásilo 110 závodníků různých kategorií. Trasa závodu vedla blatenských
parkem a díky obětavosti Václava Pokorného se zvládla akce na výbornou. Z domácích
získali tituly Šilhan (starší žák), Majerová (starší žákyně), Etlíková (dorost) a Kubíková
v kategorii žen. O tři měsíce později se stal přeborníkem okresu M. Vokáč v běhu na
100 metrů.121
V listopadu 1966 uspořádal oddíl atletiky poprvé „Memoriál Jana Janovského“,
ačkoli se jednalo o již pátý ročník. Tento závod se běžel poprvé v roce 1945 na počest
bývalého náčelníka a vynikajícího sportovce Jana Janovského, který byl během II.
světové války transportován do Osvětimi, kde zahynul. Běželo se v zámeckém parku a
síly mezi sebou změřilo 45 běžců.122
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Roku 1967 vedl oddíl V. Pokorný. Počet členů byl 81 a hlavní část tvořila
blatenská mládež. V létě téhož roku pořádala Blatná na svém stadionu okresní přebor v
lehké atletice. V juniorské kategorii se z vítězství radovali: Jirka – (oštěp 35,97 m),
Vejvoda (100 metrů běh 12,22 sek.) a Hájková (skok daleký 412 cm). Dalšími
přeborníky se mohl Spartak Blatná pochlubit v kategorii mužů. První místo vybojovali
L. Karban a P. Mikeš. První jmenovaný zvítězil v hodu oštěpem výkonem 42,15 m a
skoku dalekém 647 cm. P. Mikeš vyhrál v hodu diskem 29,75m a ve vrhu koulí
výkonem 11,06 metrů.123
Oddíl lehké atletiky Blatná se stále více angažoval na republikové úrovni. V
březnu roku 1970 uspořádal přebor Čech v přespolním běhu. Pod záštitou MěstNV
Blatná byla zajištěna účast nejlepších závodníků. Z družstev zde startovaly Sparta
Praha, Slavia Praha, Rudá hvězda Praha, Škoda Plzeň, Slavoj Liberec, Slavia VŠ Praha
a další. Start a cíl byl na letním stadionu, trasa vedla skrz zámecký park. V kategorii
mužů na 4700 metrů se z celkového počtu 37 závodníků radoval Karel Vastrovský ze
Slavoje Stará Boleslav. V hlavní kategorii na 9,5 km si prvenství zajistil lovosický
Václav Mládek.124
Na začátku osmdesátých let disponoval nově přejmenovaný oddíl Sokolu Blatná
malým počtem funkcionářů. I přes tento fakt měl oddíl dobré výsledky v mládežnických
kategoriích. V čele blatenské lehké atletiky působil i nadále Václav Pokorný. Od druhé
poloviny osmdesátých let se činnost oddílu zastavila. Téměř po deseti letech se na
obnovení odboru lehké atletiky podílela dvojice Pokorný s Francem.125

5. 2. 11 Nohejbal
Na výborové schůzi TJ Sokol Blatná v roce 1987 podal Kalous návrh na založení
oddílu nohejbalu. Žádost obsahovala počet členstva a plány do budoucna. Po projednání
členské základny a rozpočtu odsouhlasila jednota v březnu téhož roku vznik nohejbalu.
Vedení doporučilo předsedovi Aleši Kalousovi vytvořit přesný seznam členů včetně
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registračních čísel a adres.126 Oddíl nohejbalu patřil co do počtu sportovců k nejmenším.
Na počátku své existence přihlásil oddíl jedno družstvo do okresní soutěže.
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6 Historie tělesné výchovy a sportu v Blatné v období 19892014

6. 1 Historie tělocvičné jednoty Sokol Blatná
Po sametové revoluci nastala nová situace v celé společnosti. Reakcí na dřívější
přísnou organizovanost všech oblastí života v totalitě, byla averze k dobrovolné
činnosti. Ekonomický vývoj umožnil organizování sportovních aktivit na komerčním
základě (za úplatu), dříve v naprosto nebývalé míře.127
V dubnu roku 1990 se opět začal probouzet sokolský život v Blatné. Hlavním
úkolem obnoveného Sokola bylo zajistit co nejširší členskou základnu a zrekonstruovat
navrácené majetky. S dotací 250 tisíc Kčs došlo k nejnutnějším opravám. Největší část
dotace byla určena na opravu střechy, neboť na některých místech již protékala.
Vedoucím rekonstrukce sokolovny byl br. J. Grigar.128
Po obnovení technického stavu sokolovny, začali sokolové pracovat na členské
základně. V roce 1992 došlo k upevnění členské základny, která v květnu téhož roku
činila 358 členů. O rok později byl v lednu uspořádán Sokolský ples. Zúčastnili se ho
jak místní, tak hosté z Plzně a Březnice. 22. dubna 1993 se konala v rámci 60. výročí
postavení sokolovny tělocvičná akademie. Tato událost zaplnila celý sál blatenské
sokolovny, kde všichni s napětím sledovali cvičení dětí s rodiči. Na akademii dále
vystoupil oddíl juda a sportovní gymnastiky.
Počet členů v roce 1994 se zvýšil na 426. Starostu jednoty vykonával br. Miroslav
Hejl. František Komorád zastával funkci vzdělavatele župy a P. Mls působil jako člen
župní komise sportů. V průběhu roku uspořádali blatenští sokolové zájezdy na Kleť,
Zlatou korunu a Hlubokou. Následující rok se snížil počet členů o 22. Oddíl
všestrannosti měl 150 členů a 109 jich bylo přihlášeno do sportovních oddílů.
Největších úspěchů dosahovaly oddíly juda a volejbalu. Tento rok slavil Sokol v Blatné
110. výročí od založení. Na popud této události uspořádali sokolové o blatenské pouti
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výstavu historických dokumentů a fotografií, která se setkala s velkým zájmem
veřejnosti.129
5 let po obnovení župy Jeronýmovy vykazovalo činnost 21 jednot s 2330 členy.130
Blatenský sokol měl v té době 404 lidí. 13. května 1995 došlo k obnovení běžeckého
memoriálu Jana Janovského. Tento bývalý náčelník blatenské jednoty, byl za druhé
světové války deportován do koncentračního tábora Osvětim, kde zemřel na následky
mučení a nelidského jednání. Na jeho památku uspořádala jednota v roce 1946 první
ročník. Po zákazu Sokola komunistickými úřady, zanikla i tradice závodu. Obnoveného
běhu zámeckým parkem se zúčastnilo 91 závodníků. Vítězem se stal Petr Novák ze
Sokola Písek.
I nadále docházelo k mírnému úbytku členů Sokola. V roce 1997 bylo v jednotě
organizováno 367 členů. Za hlavní příčiny poklesu bylo možné označit ukončení
činnosti některých oddílu, nebo došlo k odtrhnutí celých oddílů od Sokola pod vlastní
správu, či přechodu pod TJ. V této době neřešila TJ Sokol Blatná pouze problémy
s ubývajícím počtem lidí. Do složité situace se dostalo vedení při rekonstrukci
sokolovny, kvůli které řešila jednota řadu ekonomicko-hospodářských problémů.
V prostorách sokolovny byla nově vymalována postavená místnost, opraveny střešní
výtoky a provedena instalace střešních žlabů proti zamrzání. Nově došlo k zaizolování a
opravení střechy nad plynovou kotelnou.131
Na přelomu let 1999/2000 se změnilo vedení Sokola. Odstoupivšího br. Miroslava
Hejla dočasně zastoupil Jan Olejník. Ten se dostal do zastupující funkce starosty po
zasedání valné hromady. Na další schůzi Sokola v roce 2000 se rozhodlo o nové
starostce Blance Malinové. Ta hned po svém zvolení musela řešit řadu finančních a
hospodářských otázek. Mezi nejzásadnější patřilo vyjasnění a odstranění účetnických
chyb, evidence členů a členských příspěvků a údržba sokolovny. Na konci roku měla
jednota 282 členů v osmi sportovních oddílech.132
V roce 2002 konkrétně 13. srpna došlo k jedné z nejničivějších povodní
v dějinách Blatenska. Po protržení hráze Velkého bělčického rybníka se voda dostala až
do Blatné, kde strhla hráz rybníka Pustý. Tato živelná pohroma postihla i TJ Sokol
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Blatná. Most u sokolovny byl stržen obrovským přívalem vody. Do vnitřních prostorů
se voda dostala sklepními okny, kde zatopila a zničila celý kinosál a plynovou kotelnu.
Po povodni se začal rekapitulovat stav jednotlivých částí sokolovny a pomocí
Technických služeb, členů Sokola, Spolku divadelních ochotníků, hasičského sboru a
samotných jedinců jak z Blatné, tak okolních měst došlo k odklízení nánosů rybničního
bahna.133
„V roce 2003 docházelo k dalším rekonstrukcím zaplaveného areálu sokolovny.
Ty měl na starosti především výbor TJ Sokol Blatná v následujícím složení:
Starostka: Blanka Malinová
Místostarosta: Jan Olejník
Náčelník: Miroslav Bláha
Jednatel: František Komorád
Vzdělavatel: Miroslav Loukota
Členky: Milena Formánková a Jana Zumrová“134
V prvotní fázi úprav se výbor Sokola ve spolupráci s Městským úřadem Blatná zaměřil
na rekonstrukci kinosálu, která si vyžádala téměř tři miliony Kč.135 V červnu 2003 byl
projednán další plán na obnovu hřiště pod sokolovnou. Vzhledem k dostatečnému počtu
financí bylo přikročeno ke zhotovení projektu. Nově měly venkovní prostory obsahovat
tři kurty pro volejbal, nohejbal a podobné míčové sporty.
V roce 2004 bylo v Sokolu Blatná pět sportovních oddílů a odbor všestrannosti.
Vedení jednoty pracovalo i nadále ve stejném složení. Na VII. sjezd ČOS byl
z blatenských sokolů delegován br. Jan Olejník. V druhém pololetí projednával výbor
zejména problematiku sportovních oddílů. Po výběrovém řízení na místo sokolníka se
do této funkce dostala paní Bartušková.136
Hlavní činnost jednoty v roce 2005 se soustředila na dovršení terénních a
povrchových úprav hřiště pod sokolovnou. Nově se podařilo vybudovat basketbalové
hřiště s oplocením. Současně vzniklo jedno hřiště na nohejbal a volejbal a další v zadní
části areálu, které sloužilo plážovému volejbalu. V červnu bylo mezi oběma kurty
vytvořeno ještě malé dětské hřiště s houpačkami a prolézačkami.
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V roce 2008 činil počet členů 220 a blatenští sokolové cvičili v oddílech juda,
volejbalu, karate, badmintonu, mažoretek I a II, aerobiku a také zde působilo zdravotní
cvičení žen. I přes klesající členskou základnu nebylo lehké sehnat dostatek financí. Na
fungování jednoty se velkou měrou podílelo i město Blatná.137
Roku 2009 se po dlouhé době zastavilo snižování počtu členů a naopak došlo
k rapidnímu nárůstu. TJ Sokol Blatná měla v této době 5 sportovních oddílů (judo,
karate, volejbal, mažoretky a badminton). Dalším oddílem na rekreační úrovni byla
všestrannost, kam patřily sporty jako tai – chi, kulturistika, florbal, aerobik a zdravotní
cvičení mužů a žen.
Celosvětová finanční krize zanechala následky i ve sportovním odvětví v Blatné.
Od roku 2009 se vedení Sokola muselo ještě více zaměřit na práci se svými sponzory a
shánění dotací a grantů. V současnosti je tělocvičná jednota Sokol vedena starostkou
Blankou Malinovou. Nejlepších výsledků za Sokol Blatnou dosahují oddíly juda,
volejbalu a mažoretek, které mají dva kluby. Blatenské mažoretky již léta trénuje
Strnadová a oddíl se každoročně účastní nejvyšších republikových soutěží. Druhým
klubem jsou mažoretky PREZIOSA, které se mohou pyšnit mnoha tituly mistrů ČR
v jednotlivcích i družstvech. Oddíl vedou sestry Augustínové společně se sestrami
Novotných a V. Loukotovou. Plány jednoty do budoucna jsou vytvoření širší
mládežnické základy a podpora stávajících oddílů a kulturních akcí na Blatensku.

6. 2 Historie tělovýchovné jednoty Blatná v období 1989-2014
Samostatná TJ Blatná vznikla v roce 1991 po odtržení větve, která se silně hlásila
k tradicím Sokola. Původní jednota, která za svoji historii několikrát změnila název,
přenechala odtržené jednotě areál sokolovny. Sama si ponechala správu nad letním a
zimním stadionem, včetně tenisových kurtů a kuželny. Do roku 1992 používala ve svém
názvu Sokol, který po nelibosti některých orgánů vypustila.138 V čele původní jednoty
byl i nadále Jan Pouzar, který tuto funkci vykonával již od roku 1973.
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V roce 1998 měla jednota 647 členů. Z toho 141 žen, 279 mužů, 80 členů
v dorostenecké kategorii a 149 v žákovské. TJ Blatnou reprezentovaly v roce 1998
oddíly fotbalu, stolního tenisu, šachu, tenisu, volejbalu, nohejbalu, turistiky, ledního
hokeje a kuželek. Jedinou placenou osobou v jednotě byl správce letního fotbalového
stadionu pan Čadek, ostatní členové pracovali pro jednotu na principu dobrovolnosti.
Jednota se i v tomto roce podílela na pořádání velkého množství významných
kulturních akcí. Po dohodě se Sokolem uspořádali v místní sokolovně sportovní ples.
Další akcí roku byly tradiční Pivní slavnosti, které organizovala na zimním stadionu.139
Roku 2001 došlo k mírnému navýšení počtu členů. Aktivní činnost vykazovaly
oddíly fotbalu, stolního tenisu, kuželek, tenisu, nohejbalu, volejbalu, turistiky a sportu
pro všechny. Celkový majetek TJ činil přes 11 milionu Kč. Přes 500 tisíc jednota
zainvestovala do opravy sociálních zařízení na zimním stadionu a zhotovení střechy
kuželny. Ke každoročnímu chodu potřebuje TJ Blatná sehnat 1,5 milionu Kč. Díky
pochopení města a řady podniků se v této době dařilo sehnat dostatek financí.140
V roce 2003 vzrostl počet členů na 821. Vzhledem k povodním ze srpna 2002, byl
tento rok plný rekonstrukcí, úprav a vytváření nových sportovišť. Obnovení a
zmodernizování letního areálu přišlo TJ Blatná na částku přes 9 milionů korun. Velkou
měrou se o to zasloužilo samotné město Blatná, které přispělo částkou 4 660 000 Kč.
Druhým hlavním sponzorem rekonstrukce byl ÚV ČSTV s dotací 2 300 000 Kč.
Samotná jednota vynaložila na opravu prostředky ve výši přes dva miliony korun.
„Shánění dotací a činnost jednoty vedl hlavní výbor ve složení:
Předseda – Václav Šůs
Místopředseda – Mašek, Mrvíková
Hospodářka – Ludmila Šůsová
Tajemník – Eichinger Jiří
Členové – Barto, Fajová, Hornát, Kalous, Kníže, Maleček, Netušilová, Tvrdý, Viktora,
Chvátal“.141
Tělovýchovná jednota Blatná změnila od roku 2004 příspěvkovou politiku.
Vzhledem k vysokým ročním nákladům na provoz jednotlivých sportovišť, které
dosahovaly částky okolo 1,5 milionu Kč, došlo ke zvýšení členských příspěvků téměř o
139
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třetinu. Hlavní zdroj příjmů jednoty plynul ze sponzorských darů místních podniků
DURA, TESLA, BTF a Blatenská ryba a největší měrou se o chod TJ zasloužilo
samotné město Blatná.
Od 30. srpna do 30. listopadu 2005 bylo na prostranství vedle letního stadionu
vybudováno nové moderní hřiště na fotbal s umělým povrchem. Celková cena stavby
vyšplhala na 13 milionu korun. V roce 2009 se dočkali také kuželkáři, zejména hráči
prvního týmu. Ti nemohli vzhledem v účasti ve třetí lize hrát dlouhé roky na domácí
kuželně, neboť nevlastnili čtyřdráhu. Změnu přinesl listopad 2009, kdy došlo k rozsáhlé
rekonstrukci. Stávající dvoudráhu nahradila moderní čtyřdráha. Hodnota díla se
vyšplhala na necelých 5 milionů korun.142
V současnosti je TJ Blatná největší sportovní organizací na území města. Sdružuje
11 oddílů (fotbal, stolní tenis, tenis, nohejbal, hokejbal, volejbal, kuželky, atletika,
turistika, triatlon a sport pro všechny). Funkci předsedy vykonává Martin Řiský,
jednatelem je František Krejčí a účetní Hana Šourková.

6. 3 Historie sportovních oddílů v Blatné v letech 1989-2014

6. 3. 1 Fotbal
Po pádu komunistického režimu slavila blatenská kopaná další úspěch, když „A“
mužstvo vedené trenéry Kocúrem a Šilhanem postoupilo zpátky do I. A třídy. Tuto
soutěž hrálo naposledy v roce 1983. Nově vedení kroniky (začátek A. Šíma do roku
1945, poté do roku 75 mapoval blatenský fotbal Pavel Hrubý, dále Šús Václav 1975-77
a Šneberger do roku 1990) převzal Josef Kotrba. „22. června 1990 byl ustaven nový
výbor ve složení:
Netušil – předseda
Bulka V. – místopředseda
Kotrba J. – pokladník a kronikář
Šneberger J. – propagátor
Klásek st. – hospodářská činnost
142
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Čadek L. – správce letního areálu“.143
8. července 1991 zemřel ve věku 82 let Karel Sladký. Byl zejména výborným
trenérem mládeže, ale také hráčem AFK, Spartaku a oddaným fanouškem blatenského
fotbalového oddílu.
Na začátku června 1991 došlo k rozdělení celé Jednoty na původní Sokol a novou
„Tělovýchovnou jednotu“ Blatná, proto nesl oddíl fotbalu od nové sezóny název TJ
Blatná.
V létě roku 1993 odjel tým žen do Belgie na „Flanders Cup“. Po utkáních v
základní skupině se dostaly do boje o 3. - 4. místo, kde narazily na soupeřky ze Švédska
EIF ENEBYBERGS. Zápas skončil prohrou 0:1. Na celém turnaji se blatenské ženy a
děvčata prezentovaly sympatickými výkony a jejich hra byla příslibem do nového
ročníku 2. ligy. Popularita blatenské kopané rok od roku stoupala. Na začátku sezóny
93/94 vykazovalo činnost 7 družstev (A, B, dorost, starší žáci, mladší žáci, ženy, a tým
„33“). Nejlepšími střelci blatenského „A“ týmu byli Říský – 10 branek a Říha – 7
branek.144
V rámci oslav 70. let kopané v Blatné se hrálo divácky atraktivní utkání mezi
domácími z TJ Blatná a Spartou Praha. Zápas sledovalo 1600 diváků, kteří se dočkali
třinácti branek. O vítězství Sparty v poměru 10:3 se zasloužila tato sestava: Kouba,
Mišjak, Vonášek Petr, Rada, Urban, Roman Vonášek (bývalý hráč Blatné), Mika,
Lokvenc – Němec, Kraml a Koller. Kuriozitou zápasu byl tříbrankový příděl od
sparťanského brankáře Kouby, který hrál druhý poločas v útoku a počínal si
znamenitě.145
Soutěžní ročník 1999/2000 přinesl největší dosavadní úspěch družstvu žen. V
druhé lize skupiny Čechy – západ skončily na konečném 3. místě za celky SK Běleč a
Malše Roudné. Nejlepší střelkyní ligového ročníku se stala hráčka Blatné Eva Samcová
s třiceti jednou brankami, kterou zdárně doplňovala Humpálová. Naopak se nedaří celku
mužů A, kteří opustili nejvyšší jihočeskou soutěž krajský přebor.
V roce 2002 postihla rovněž oddíl fotbalistů ničivá povodeň. Ta omezila veškerou
činnost oddílu téměř na rok, než došlo k rekonstrukci hřiště. V roce 2005 bylo z

143

Z osobního archivu J. Pouzara.
Oddílová kronika fotbalu TJ Blatná.
145
Oddílová kronika fotbalu TJ Blatná.
144

58

tréninkového škvárového hřiště vybudováno moderní tréninkové centrum s umělým
trávníkem. Celkové náklady vyšly jednotu na 13 milionu korun.146
V posledních letech dosahoval první tým mužů střídavých výsledků:
2010/2011 – 13. místo (sestup do I. B třídy)147
2011/2012 – 3. místo148
2012/2013 – 2. místo149
2013/2014 – 1. Místo (postup do I. A třídy s náskokem 19 bodů)150

6. 3. 2 Kuželky
V sezóně 1990/1991 vykazovaly činnost čtyři celky. Nejvyšší jihočeskou soutěž
krajský přebor hrál tým ve složení: Cvach, Köriš, Maleček, Kobliha, Paďour, Němec a
Seidl, ostatní družstva byla přihlášena do okresního přeboru a to dvě družstva mužů a
jeden tým žen. Sokol Blatná měl v tomto období řadu talentovaných dorostenců. Jedním
z nich byl Vokurka, který se umístil v oblastním přeboru Strakonic kategorie juniorů na
druhém místě. Další výbornou odchovankyní blatenských kuželek byla Michaela
Cvachová, která reprezentovala Českou republiku v juniorské kategorii na
mezinárodních utkáních a patřila k oporám. Po skončení ročníku 90/91 se družstvo „B“
umístilo na první příčce okresního přeboru. Vítězný tým tvořili hráči: Svačina, Semrád,
Vokurka, Kovář, Mikolášek a Rozhoň.151
Na začátku nového tisíciletí měla Blatná 6 týmů. Muži A nastupovali v III. lize
skupiny A společně s týmy Českého Krumlova, Dačic, Plzňe, Chýnova, Chotovin,
Loučovic, K. Varů, Karlína, Dačic B a Konstruktivy B. Družstvo blatenských žen taktéž
hrálo 3. ligu v sestavě – Soukupová, Cvachová, Mrvíková, Failová, Plachá, Vohryzková
a Hlavínová. Tým „B“ nastupoval v krajské soutěži ve složení: Navrátil, Kníže, Paďour,
Kobliha, Buben, Rozhoň a Kotek. Dva týmy mužů nastupovali v okresním přeboru.
Družstvo dorostu soupeřilo s juniory Fezka Strakonic v okresním přeboru.152
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Velkého úspěchu dosáhl na okresním přeboru jednotlivců v roce 2002 Evžen Cígl
(TJ Blatná). Ten s celkovým počtem 1828 bodů porazil druhého Hendla (Fezko
Strakonice) o 84 kuželek. Úspěch Blatné potvrdil prvním místem v kategorii juniorů
Navrátil. V kategorii žen si stříbro odvezla Dana Soukupová.153
13. srpna 2002 došlo v Blatné vlivem protržení hrází několika rybníků k ničivé
povodni. Velká voda se dostala také do domu kronikáře oddílu pana Václava Kadlece a
poničila velkou část kronik. Kovář Kadlec velký fanoušek a kronikář oddílu kuželek po
usilovném snažení kroniky zachránil. Všechny sportovní areály byly povodní zaplaveny
a poničeny až na kuželkářskou halu. Zde se voda a především ničivé bahno zastavilo
čtyři centimetry pod prahem kuželny.154
V sezóně 2003/2004 došlo v okresních soutěžích ke změnám. Zrušila se
šestičlenná družstva a od nového ročníku se hrálo pouze ve čtyřech, pro úsporu financí.
Kvůli změnám v okresních soutěží, založil blatenský oddíl kuželek tým „E“.
Vlivem nevyhovující haly v Blatné, museli hráči „A“ týmu (Cígl, Cvach, M. Rozhoň,
Maleček, Rada a Lis) dojíždět na ligové zápasy do Rokycan, popřípadě do Tábora podle
nabídky jednotlivých oddílů.
Výrazného úspěchu dosáhl tým žen v ročníku 2004/2005, kdy vybojoval postup
do druhé celostátní ligy. To samé se povedlo družstvu mužů o rok později. Největší
podíl na postupu družstva měl kapitán týmu Evžen Cígl, který se stal nejlepším hráčem
třetí ligy za rok 2005/06. Na výborové schůzi kuželek konané 25. srpna 2006 poděkoval
starosta Blatné Josef Hosperger oddílu kuželek za propagaci města Blatné a přislíbil
„Městu růží“ čtyřdráhu, díky které by nemusel první tým jezdit na domácí zápasy do
Rokycan.155
Po neúspěšných sezónách prvního týmu mužů 2007/08 a 2008/09 spadl tým do
jihočeské divize. Kvůli nedostatku hráček a času nenastoupil tým žen na začátku
soutěžního roku 2009 do třetí ligy a družstvo žen se tak po dlouhé době svého působení
rozpadlo a ukončilo svoji činnost.156
Před začátkem nové sezóny sehnalo vedení kuželek a město Blatná finanční
prostředky na přestavbu kuželny a tak v září 2009 za pomoci obětavých členů TJ došlo
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k přestavbě staré kuželny na novou moderní čtyřdráhu s automatickými stavěči. Díky
přestavbě sehrály všechny celky Blatné utkání v halách soupeřů. Po tříroční pauze
vybojovalo družstvo Blatné opět postup do třetí ligy, kterou si poprvé ve své historii
zahrálo v nově zrekonstruované kuželně v Blatné.
V současnosti má oddíl okolo 50 členů a činnost vykazuje pět týmů. První
družstvo hraje třetí ligu, druhý a třetí tým nastupuje v krajském přeboru II a zbylé dva
celky hrají okresní přebor. Předsedou oddílu je Zdeněk Svačina a organizačním
pracovníkem Evžen Cígl.157

6. 3. 3 Tenis
Po revoluci se tenis hrál v areálu sportovišť TJ na pěti tenisových kurtech v
blízkosti letního stadionu. Okolo tenisových dvorců byla již řada stromků a keřů, ti
zvelebovali celý areál. Před vstupem na tenisové kurty byla možnost posedět v altánku,
kde se konala také řada oslav a schůzí.
V roce 1990 vykazovaly činnost čtyři družstva, která soutěžila od okresního
přeboru po krajskou soutěž. Velký důraz se dával především na práci s dětmi. V letním
období se trénovalo na kurtech, výhodou byla možnost zlepšovat techniku na betonové
zdi, která sloužila především začínajícím hráčům. V zimním období se pronajala
tělocvična ve škole J. A. Komenského, kde ovšem kvůli stísněným prostorům hrála
pouze mládež a tak hlavní zimní příprava byla odehrána v prostorách Střední odborné
školy ekonomické, která poskytovala svoji tělocvičnu tenistům od osmdesátých let.158
Tenisový areál Blatné poskytoval prostory nejen profesionálům, ale i
neregistrovaným, pro které byl každoročně v letních měsících pořádán turnaj
rekreačních hráčů. V roce 2002 postihla tenisové kurty ničivá povodeň, která je všechny
do jednoho zatopila a poničila. Během roku 2002 docházelo k postupnému odklízení
bahna a po dalších úpravách se navezla nová antuka. V průběhu roku 2003 byly kurty
opět připravené k užívání.
V roce 2012 měl tenisový oddíl 80 členů, z toho 62 dospělých a 18 dětí. Během
roku bylo odpracováno 300 brigádnických hodin, především se renovovala střecha a
okolí kurtů. Na konci roku došlo ke změně předsedy oddílu. Novým předsedou
157
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tenisového oddílu pro rok 2013 se stal Jiří Pašek, který nahradil dlouholetého předsedu
Josefa Maška.159
V současnosti hraje blatenský „A“ tým pod hlavičkou TJ krajský přebor první
třídy. Kapitánem družstva je Petr Machovec, hlavním trenérem dětí je M. Švejda a
správce tenisových kurtů vykonává od roku 2013 František Machovec. O chod klubu se
stará výbor ve složení: Pašek Jiří (předseda), Pýcha Luboš, Vydra Josef, Brož Václav,
Mašek Zdeněk, Baier Tomáš (členové výboru) a Vašková Jiřina (pokladnice).

6. 3. 4 Šachy
Po revoluci odehráli šachisté TJ Sokola svoji poslední sezónu v krajském přeboru,
neboť za dosud nevyjasněných okolností zmizelo z areálu sokolovny vybavení na šachy.
Po této události již nebyl v oddílu nikdo, kdo by se ujal vedení po rezignujícím
předsedovi Kortusovi a tak oddíl ukončil svoji aktivitu.160
V současnosti existují šachy v Blatné pouze mimo aktivní činnost a spadají pod
Sokol. Vedoucím kroužku je od roku 1990 B. Mašek.

6. 3. 5 Hokej
Po pádu komunistického režimu se 24. září 1990 dostal do čela oddílu Václav
Tvrdý. V této době se již na blatenském kluzišti hrálo sporadicky. Většinu sezón
odehrál klub TJ Blatná ve Strakonicích, kde patřil mezi stabilní členy okresního
přeboru. Po dlouhodobých finančních problémech se vedení rozhodlo roku 1998 činnost
ledního hokeje v Blatné ukončit.161

6. 3. 6 Turistika
Téměř rok po revoluci se konal další ročník pochodu s názvem „Zemí
zamyšlenou“. Na start se postavilo přes 450 účastníků. V té době se do čela turistů
dostal Luděk Kovařík. V roce 1998 měl oddíl 84 členů a svoji pozornost zaměřoval na
159
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chatu na Horské Kvildě. K roku 2003 měl oddíl tříčlenné vedení (Tvrdý, Mourek,
Telíc). Funkci předsedy zastával Stanislav Tvrdý. V roce 2004 bylo do oddílu
přihlášeno 49 členů. Turistika v Blatné byla již nějaký čas organizována mimo soutěže,
zato velice pilně se oddíl angažoval na pozemku TJ na Zlaté studně.
Při příležitosti 100 let od narození spisovatele Ladislava Stehlíka se pořádal dne 5.
července 2008 turistický pochod Zemí zamyšlenou. Celou akci zorganizoval odbor
blatenských turistů za pomoci městského muzea Blatná.162
V současnosti se oddíl turistiky věnuje spíše rekreační činnosti. Čas od času
pořádá akce napříč jihočeským krajem a pro veřejnost pochody Zemí zamyšlenou,
Novoroční a Vítězného února. Vedoucího oddílu zastává Vinter Petr.

6. 3. 7 Judo
Smutná zpráva zasáhla blatenské judo roku 1989, kdy na následky infarktu umírá
zakladatel Stanislav Drda. Po jeho smrti se předsedou stává Josef Tuháček a hlavním
trenérem Ladislav Vacek. Roku 1994 se do čela judistů dostal dlouholetý člen a
výborný junior Pavel Mls za pomoci svého bratra Jirky Mlse, který zastával zejména
roli sparingpartnera a který byl členem širší reprezentace do 60kg a členem
prvoligového týmu Tatran Prachatice. Činnost oddílu pod vedením bratrů Mlsů se
zaměřovala hlavně na práci s dětmi, kde dosahovala Blatná také největších úspěchů.163
V sezóně 1997/1998 se V. Novotná umístila na výborném 2. místě na MČR
mladších žákyň. V roce 2000 a 2001 vybojoval v kategorii mužů do 60 kilogramů Jiří
Mls 6. místo na MČR pořádané USK Praha. Nejúspěšnějším judistou Blatné byl
Ladislav Podlešák. Judu se začal věnovat v roce 1997 pod vedením bratrů Mlsů. První
výrazný úspěch přišel v roce 2003 na MČR mladších žáků, kde obsadil třetí místo. V
roce 2005 se stal mistrem České republiky v kategorii do 73 kilogramů pořádané v
městě Mohelnici a roku 2007 v kategorii dorostu do 81 kilogramů získal bronzovou
medaili.164
Od roku 2009 se počet členů soustavně pohybuje okolo 25 a tvoří jej především
blatenští žáci a dorostenci. V roce 2010 se Blatná zúčastnila 12 turnajů s celkovým
162

Zemí zamyšlenou. Blatenské listy, ročník 19., číslo 12., s. 15.
Rozhovor s Pavlem MLSEM, nar. 1965, člen a bývalý vedoucí judistického oddílu TJ Sokol Blatná.
Blatná 4. 3. 2014.
164
Z osobního archivu Pavla Mlse.
163

63

ziskem 38 medailí z toho 12 zlatých 12 stříbrných a 14 bronzových. Titul mistr
Jihočeského kraje v judu v kategorii starších žáků do 66 kg získal Jan Tvrdý. 21. 05.
2011 se konal první ročník Velké ceny města Blatná.
V sezóně 2011/2012 se blatenští judisté zúčastnili dohromady 15 turnajů, kde
získali 53 pódiových umístění z toho 19 prvních 25 druhých a 8 třetích míst. Vítězi
jižních Čech se stali Michal Diviš (starší žáci), Jan Tvrdý (dorost) a Lukáš Kocourek
(muži). V sobotu 28. dubna 2012 se konal druhý ročník Velké ceny města Blatná za
účasti 132 závodníků.165
V sezóně 2012/2013 startovali blatenští žáci a junioři na 16 turnajích, kde
posbírali celkem 60 medailí z toho 18 nejcennějších. Přeborníkem České obce sokolské
se stal Michal Diviš a přeborníkem Jihočeského kraje v soutěži starších žáků Adam
Žihla. Řada blatenských judistů byla také součástí výběru jižních Čech.
Roku 2013 nahrazuje Lukáš Kocourek v pozici hlavního trenéra P. Mlse, kterému
již delší dobu vypomáhal s tréninkem mládeže. V kalendářním roce 2013/2014 získala
Blatná celkem 23 prvenství na krajské úrovni a absolutními vítězi se stali Jan Podlešák
(mladší žáci do 46 kg), Pavel Urban (mladší žáci do 60 kg) Miloš Franc (starší žáci do
66 kg) a Michal Diviš (dorost do 81 kg). Každoročně se judisté zúčastňují regionálních
soustředění a trenéři jsou školeni na pravidelných seminářích. Na letošní letní přípravu
je naplánované soustředění v okolí Orlické přehrady.166

6. 3. 8 Basketbal
O poslední obnovení basketbalu v Blatné se zasloužila dvojice Soukup s Trefným.
Ani oni však nenašli dostatek nových hráčů pro založení družstva a svoji činnost
zanedlouho zanechali. V současnosti se hraje basketbal v Blatné neorganizovaně,
zejména v prostorách sokolovny a v tělocvičně SOŠ.167
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6. 3. 9 Stolní tenis
Do jarní části roku 1990 vstupovali blatenští na druhé pozici. Výkonnostní
progres blatenských byl znatelný a stejně jako minulý rok se TJ Sokol Blatná radoval z
postupu. O vítězství oddílu v okresní soutěži I. se zasloužili zakládající členové L.
Kallmünzer, B. Valach, M. Prček, M. Žíla a M. Strnad. Na okresní přebor posílil TJ
Sokol Blatná o Pavla Mlse staršího, Jirku Mlse, Josefa Hornáta a Pavla Mlse mladšího.
Všichni přišli z oddílu Třebohostic, kde hráli krajskou soutěž, ale jako praví blateňáci
posílili Blatnou. Po příchodu těchto hráčů založil oddíl i B tým. První sezónu v
okresním přeboru zúročila sestava J. Mls, P. Mls ml., P Mls st., Hornát a Kallmünzer v
postup do krajské soutěže.168
Po rozdělení jednoty (1991) na dva spolky se oddíl přidružil k TJ Blatná. Své
zápasy přesunul ze sokolovny do tělocvičny J. A. Komenského. V roce 1991 měl oddíl
okolo deseti členů. „A“ tým hrál nově krajskou soutěž a „B“ družstvo nastupovalo v
okresní soutěži I. Od založení se trénovalo vždy 2x týdně a to v úterý a neděli
dopoledne. Mistrovské zápasy na okresní úrovni se hrávali ve středu, pro vyšší soutěže
byly stanoveny hracími dny víkendy. 26. září 1992 se změnilo v oddíle vedení, když
stávajícího předsedu Milana Žílu nahradil Josef Hornát.
V sezóně 1997/98 sestoupil první tým Blatné do okresního přeboru. V této době
se dařila systematická práce s mládeží, kdy nejlepší žáci a junioři byli začleňováni do
týmu dospělých. Nejlepších výkonů dosahoval A. Langer, který již ve svých 16 letech
nastupoval za „A“ tým a v krajském žebříčku juniorů patřil do první trojky. Dalším
nadějným odchovancem byl P. Ounický, který pravidelně hrál za rezervní družstvo a
poprvé si za první tým zahrál v roce 1998. Tyto úspěšné žáky vedl Jiří Mls. V sezóně
1999/2000 postoupil oddíl TJ Blatná zpátky do krajské soutěže. Na začátku nového
tisíciletí přichází do TJ hráči z STS Blatná (Trefný, Schwarz, Zíka a Štědroňský), kteří
hráli okresní přebor od roku 1996. 169
V roce 2000 nastala v pravidlech stolního tenisu revoluce. Změna pravidel se
dotkla jak herního stylu, tak používaného vybavení a počítání. Snížil se počet bodů v
setu z 21 na 11. Podání se nově nesmělo zakrývat a každý měl pouze dvě podání oproti
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původním pěti. Největší změna se dotkla míčku, který byl zvětšen z 38mm na 40mm.
Tato novinka měla hru zpomalit a zatraktivnit.
Mladí stolní tenisté Blatné začínali v kroužku pod DDM, který vždy vedl určitý
člen z TJ Blatná. Trénovalo se 1x týdně v pátek a ti nejnadanější dostávali individuální
tréninky o víkendu a v úterý. V roce 2001, 2002 se objevili na kroužku DDM noví
talenti, s kterými se začalo systematicky pracovat. K nejtalentovanějším patřili Jan
Duspiva, Jiří Černý a Filip Kallmünzer. Trio blatenských mladíků trénovalo pod
vedením P. Ounického, L. Kallmünzera a. Langera. Za velký výkonnostní vzestup
těchto hráčů mohly také každoroční návštěvy u reprezentačních trenérů na letních
kempech ve Vlašimi a Hluku. Především velký progres zaznamenali hráči Duspiva s
Černým, kteří prakticky každé léto strávili v herně, kde trénovali dvoufázově.
V roce 2004 se koupil do Blatné krajský přebor za 8 tisíc od zaniklého oddílu
Sokol Písek. Sezónu 2005/2006 zakončil TJ Blatná „A“ na 1. místě a postoupil do
jihočeské divize. O vítězství se zasloužil tým ve složení – Duspiva Jan, Trefný Jan,
Ounický Pavel a Mls Jiří. V roce 2005 vyhrálo družstvo blatenských juniorů krajské
přebory družstev a postoupilo na MČR do Litomyšle. Na republikovém kole skončila
jejich účast ve skupině, i tak to byl pro Blatnou velký úspěch. Po konci soutěžního roku
2006 odešel Jan Duspiva na hostování do Strakonic na třetí ligu a přenechal své místo v
prvním týmu dalšímu nadějnému dorostenci Černému.170 Oslabené družstvo TJ se v
jihočeské nejvyšší soutěži (2006/2007) neudrželo a spadlo zpátky do krajského přeboru.
V roce 2007 měl oddíl 17 členů a tři týmy. Předsedu i nadále vykonával Hornát Josef.
Jan Duspiva i přes přestup do ČZ Strakonice nadále reprezentoval Blatnou v
juniorské kategorii. 22. dubna 2007 zvítězil na krajském turnaji TOP 10 v ČB.
Celkovým vítězem dorostu v kraji se stal v letech 2006 a 2007. Společně s Černým
získali 2x titul přeborníků kraje ve čtyřhře v juniorské kategorii. Jiří Černý patřil v té
době do pátého místa na krajském žebříčku dorostenců. V kategorii žáků reprezentoval
TJ Blatnou ještě Filip Kallmünzer, který rovněž patřil v kraji k nejlepším.
Hned v následující sezóně oddíl posílil strakonický Fleissig, který společně s
Černým, Ounickým a Trefným vybojovali postup do divize. „B“ družstvo hrálo
krajskou soutěž B ve složení: Mls Jiří, Mls Pavel mladší, Kallmünzer Luboš, Hornát
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Josef a Schwarz Miroslav i tento tým se mohl radovat z postupu do krajského přeboru.
„C“ tým hrál již řadu let okresní přebor, kde se umisťoval v horních patrech tabulky.171
Blatná uměla vždy výborně pracovat s mládeží, kterou vedl v té době Pavel
Ounický při kroužku spadajícím pod DDM. Novými hráči, kteří se postupně začali
začleňovat do oddílu, byli Matěj Vavřinec, Daniel Maňhal, Petr Jeníček a Marek Rojík.
Jan Duspiva reprezentoval Blatnou na dorosteneckých turnajích, kde měla Blatná jeden
z nejsilnějších týmů v kraji společně s Prachaticemi a Vodňany. Roku 2008 a 2009
vybojoval Duspiva 1. místo na okresních přeborech ve Strakonicích v kategorii mužů.
Do soutěžního ročníku 2009/2010 nastupovala TJ Blatná se třemi družstvy. První
tým hrál v nejvyšší jihočeské soutěži divizi, kde skončil na 8. místě. Základ družstva
tvořili hráči Ounický, Trefný, Fleissig a Černý, který z pozice blatenské jedničky odešel
po sezóně na třetí ligu do Avia Čakovice Praha. Druhý tým TJ hrál nově krajský přebor,
do kterého postoupil minulý rok. V sestavě B družstva bohužel chyběl Schwarz, který
ukončil kariéru. Oporou druhého týmu byl Jiří Mls, kterého doplňovali Mls Pavel a
Kallmünzer Luboš, dále byly do oddílu nově začleněni nadějní mladíci Vavřinec s
Maňhalem. Na udržení v soutěži to bohužel nestačilo a B družstvo sestoupilo do krajské
soutěže. Třetí tým hrával pravidelně v okresním přeboru, kde nestačil pouze na ČZ
Strakonice. Za třetí tým pravidelně nastupovali Mls Pavel starší, Štědroňský Jiří, Hornát
Josef, Jeníček Petr a Rojík Marek.172
Po odchodu Jiřího Černého do Čakovic nenašla Blatná dostatečně kvalitního hráče
na jeho pozici a oddíl po třech sezónách spadl do krajského přeboru. V sezóně
2011/2012 skončilo A mužstvo na 5. místě v KP1. B družstvo skončilo na třetím místě v
KP2. Lídry týmu byli Ounický a Maňhal, kteří skončili mezi deseti nejlepšími v soutěži.
Na novou sezónu 2012/2013 zakoupil oddíl od Sokolu Strakonice divizní soutěž.
Tento rok byl oddíl posilněn o blatenského odchovance Aleše Langera, který odešel v
roce 1996 do Strakonic a postupně prošel německým týmem Gefress, českými Sokol
Písek, Olymp Praha, Sokol Bor (2. liga) a ČZ Strakonice. Dalším navrátivším byl Jiří
Černý, který se vrátil z nepříliš úspěšného působení v Čakovicích. Nově složené
družstvo (Langer, Černý, Vavřinec, Fleissig) obsadilo v jihočeské divizi 6. místo, což
bylo dosavadní maximum.173
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V sezóně 2013/2014 se oddíl rozrostl o členy z Bezdědovic Balíka, Schmidta,
Jánského a Pavla, které lákala kvalitnější příprava a lepší trénink. Nejlepšího umístění v
historii stolního tenisu TJ Blatná dosáhl tým, jehož sestavu tvořili hráči Langer, Černý,
Vavřinec a Maňhal. Za zmínku stojí zvláště výkon Jiřího Černého, který se stal
nejlepším hráčem jihočeské divize s celkovou bilancí 63 výher a 7 porážek se velkou
měrou zasloužil o 3. místo.174
V současnosti má blatenský oddíl 4 družstva a plánuje se vytvoření „E“ týmu. „A“
družstvo nastupuje v divizi, „B“ hraje druhou sezónou krajský přebor, „C“ a „D“ tým
soutěží v okresním přeboru. Předsedu oddílu i nadále vykonává Josef Hornát. TJ Blatná
má v současnosti okolo 20 členů a řada z nich dosahuje výborných úspěchů. K
největším letošním úspěchům patří 5. místo Jana Trefného na drážních přeborech České
republiky, kdy pouze jedna pozice ho dělila od letenky do Londýna. Oddíl TJ Blatná má
ve svých řadách i bývalého reprezentanta ČR v kategorii tělesně postižených Luboše
Kallmünzera. Jeho největším úspěchem je 2. místo na evropském poháru
v Maďarsku.175 Za zmínku stojí i blatenský odchovanec Jan Duspiva. Ten v současné
době působí v třetí rakouské nejvyšší soutěži Landeslize a v roce 2011 si zahrál i
extraligu, nejvyšší soutěž ČR.
Velkým mínusem stolně-tenisového oddílu je prostředí, v kterém hraje své
soutěže. Tento jeden z nejvíce se rozrůstajících a úspěšných oddílů by měl mít stejně
jako jiné oddíly kvalitní prostředí se sociálním zařízením a sprchami, které v tělocvičně
J. A. Komenského chybí. Stolní tenisté a další halové sporty by si proto zasloužili
novou moderní halu, která v Blatné chybí.

6. 3. 10 Atletika
Oddíl atletiky i nadále disponoval malým počtem členů. Hlavním problémem bylo
malé množství kvalifikovaných trenérů, kteří by přivedli do oddílu nové naděje. To se
bohužel nepodařilo a do roku 2003 přestal odbor atletiky v Blatné fungovat.
V říjnu 2003 se podařilo oddíl atletiky obnovit. Předsedou se stal Roman Barto,
kterého zastupoval Jan Běhavý. Pokladnici vykonávala Dagmar Malečková. Do soutěží
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TJ Blatná přihlásila po jednom družstvu mužů a žen. Trenérské činnosti se ujali Barto s
Běhavým.176 O rok později patřili atleti v Blatné k šestému nejpočetnějšímu
sportovnímu oddílu s počtem 51 členů. O dva roky později se však historie opakovala a
oddíl přestal na dva roky vykazovat činnost.
Roku 2008 se do čela atletiky dostala Jaroslava Mlsová. Hned v únoru se
zúčastnili žáci a žákyně TJ Blatná halového závodu v Českých Budějovicích. Z centra
jižních Čech si odvezli osm pódiových umístění. Z vítězství ve skoku dalekém se
radovala mladší žákyně Lucie Zoubková výkonem 257 cm.177
Od roku 2008 můžeme najít blatenské juniory a juniorky ve výsledkových
listinách na halových závodech v Českých Budějovicích a Nové Včelnici. V současnosti
je atletický oddíl veden J. Mlsovou za pomoci Karla Diviše. Činnost oddílu se zaměřuje
na výchovu talentů od raného věku. Trénuje se pravidelně 2x týdně v pondělí a ve
čtvrtek od 17 hodin na letním stadionu v Blatné. Mezi nejnadanější odchovance
novodobé blatenské atletiky lze považovat Petra Loudu a Lukáše Beneše. Oba v
současnosti reprezentují nejúspěšnější oddíly ČR.

6. 3. 11 Nohejbal
I nadále trápila oddíl nohejbalistů malá členská základna. V roce 1990 měl oddíl
dvě družstva v okresní soutěži. Výbor jednoty vyžadoval po nohejbalistech zvýšení
svého počtu a zapracování nových perspektivních členů do týmu. V sezóně 1991/92 se
podařilo prvnímu týmu TJ Sokol Blatná zvítězit v okresní soutěži a postoupit do kraje.
Od roku 1994 přerušil oddíl své působení v mistrovských soutěžích.
I přes malý počet dvanácti členů se oddíl v roce 1998 přihlásil do okresní soutěže.
Do čela oddílu se dostal Jiří Chvátal. Nohejbalisté Blatné byli pilní především v
objíždění letních turnajů a plnění brigád na zvelebení kurtů.
V únoru 2002 se opět měnilo vedení. Novým předsedou oddílu se stal P. Posavád.
Jeho zástupcem byl zvolen Eichinger Bohumil. V srpnu 2002 uspořádali nohejbalisté
Blatné výborně obsazený turnaj trojic. Kvalitu turnaje zvyšovaly týmy z české a
slovenské ligy.178 Do sezóny 2004 nasadil oddíl TJ Blatná dvě družstva do okresního
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přeboru. Trenérem „A“ týmu byl Přib Václav, který byl zároveň jednatelem. B družstvo
vedl Chvátal Jiří.179
Oddíl nohejbalu má i přes nevelkou členskou základnu mezi sporty v Blatné svoji
pozici. Zápasy hraje na dvou kurtech v letním sportovním areálu. Již řadu let opanuje
horní patra okresního přeboru a zúčastňuje se velkého počtu turnajů. Velké poděkování
patří členům nohejbalu za vykonávané brigádnické práce, které udržují celý areál v tak
výborném stavu.

6. 3. 12 Potápění
Na konci 90. let dochází v celorepublikovém měřítku k velké popularizaci
potápění. U tohoto původně rekreačního sportu docházelo k rychlému rozvoji a vývoji.
Po několika letech existence se začaly vytvářet kluby, které postupem času mezi sebou
začaly soutěžit v různých disciplínách potápění.
Po revoluci se parta okolo Karla Říhy začala věnovat potápění, jelikož neexistoval
v Blatné žádný klub, byli blatenští nadšenci a milovníci potápění rozseti po celém kraji.
Již v červnu 1991 zakládá trojice Karel Říha, Josef Kostka a Jaroslav Kovář „Klub
potápěčů“. Do konce roku se rozrostl počet členů na 11.180
Oddíl se zaměřoval především na všestranné sportovní a zájmové potápění.
Hlavní doménou klubu byl a stále je sportovní spearfishing. V překladu jde o „střelbu
ryb na nádech“. Jedná se o vůbec nejstarší potápěčskou disciplínu na světě. Hlavním
úkolem závodu je pomocí harpuny zabodnout šíp do co největšího počtu kaprů. Závod
se vypisuje na tři kola po čtyřiceti minutách. Soutěží se buď v jednotlivcích, nebo
družstvech. Lokalitou závodu v České republice bývají především zatopené lomy. 181
Klub potápěčů Blatná patří v České republice ve spearfishingu k nejlepším a za
dobu své existence získal řadu ocenění a úspěchů. Roku 1992 získal K. Říha titul mistra
ČSFR. Prvenství si ve stejném roce odvezlo i družstvo ve složení: Říha, Kostka,
Stichenwirt. O rok později vybojoval klub na mistrovství ČR bronzovou medaili v
družstvech. V roce 1995 obsadilo družstvo druhou pozici a z jednotlivců se dokázal
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probít na stupně vítězů pouze Stichenwirt (3. místo). Další titul mistra ČR přidal Karel
Říha v roce 1997.182
V roce 1997 činila členská základna 18 lidí z toho 10 dospělých a 8 dětí. Drtivá
většina členů se věnovala potápění na soutěžní úrovni, což znamenalo, že v zimním
období se konaly pravidelné tréninky v plaveckém bazénu ve Strakonicích. Velkou část
letní přípravy strávili na lomu poblíž Blatné ve směru na Řečici.
KP Blatná nepůsobí pouze na poli sportovním. K jeho dalším činnostem patří
pomoc policii při hledání utonulých, vyzvedávání předmětů z vody, nebo odstraňování
škod po živelných pohromách. Potápěči z Blatné ukončují každou sezónu Vánočním
ponorem, kdy se ti nejotužilejší sejdou těsně před začátkem Vánoc na blatenském lomu
a společně upevňují pod vodu vánoční stromek. Mezi další činnosti klubu patří
organizování zahraničních zájezdů do atraktivních destinací světa (Mexiko, Mauritius
Bali, Egypt).183
V roce 2012 ovládl KP Blatná mistrovství České republiky v lovu na nádech pod
vodou. V soutěži jednotlivců získal Karel Říha stříbro a Martin Dolejš bronz. Ještě
většího úspěchu dosáhly blatenský týmy v kategorii družstev. „A“ tým Blatné vybojoval
prvenství (Říha st., Říha ml., Faja) a hned o stupínek níže skončilo „B“ družstvo (Pechr,
Sedláček, Kostka). Úspěch završil 5. místem třetí tým (Zdvořáček, Troníček, Dolejš).184
V současnosti působí v klubu přes 35 členů a každý nový zájemce je vycvičen na
plaveckém stadionu ve Strakonicích. Stále více se oddíl zaměřuje na mezinárodní
výlety, především do exotických končin světa. KP Blatná v současnosti sponzoruje
samotné město Blatná a firma LEIFHEIT s.r.o. Předsedou oddílu je Karel Říha starší a
jednateli oddílu Faja Evžen a Dolejš Martin. V posledních pár řádkách nastíním hlavní
úspěchy potápěčů. Na MČR družstev ve spearfishingu získal klub během své historie 11
zlatých, 9 stříbrných a 4 bronzové medaile. V jednotlivcích získal KP Blatná na
republikové úrovni šest prvenství, 5x druhé a 11x třetí místo. Nejúspěšnějším
potápěčem spearfishingu na území republiky je Karel Říha, který se pyšní
pětinásobným titulem mistra ČR.
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6. 3. 13 Mažoretky
Oddíl TJ Sokol Blatná, který byl založen v roce 2002, původně jako mažoretkový
oddíl v počtu 18 členů. Ve svých začátcích se oddíl účastnil mažoretkových soutěží a
dále také vystoupení na společenských akcích. Soutěže v mažoretkovém sportu jsou
tříkolové – kvalifikace, semifinále a finále. Poprvé se oddíl probojoval na finále
Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu v roce 2006. V roce 2008 poprvé postoupil až
na Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu a v roce 2009 již získal první titul Mistrů
Evropy v soutěži velkých formací. Od této doby oddíl pravidelně reprezentuje ČR na
Mistrovství Evropy a již několikrát se stal nejúspěšnějším týmem v počtu medailí
v Evropě.
V roce 2012 se oddíl účastnil také soutěže CDO (Czech dance organization)
v kategorii Showdance v hlavní věkové kategorii. V této soutěži vybojoval postup na
Mistrovství Evropy a 10. místo – IDO (International Dance Organization). V roce 2013
se Tereza Jindráková stala Mistryní ČR v Showdance a získala postup na Mistrovství
světa IDO, kterého se zúčastnilo 34 států z pěti světových kontinentů. V obrovské
konkurenci se probojovala mezi 24 nejlepších světových tanečnic.185
Mimo úspěchy na soutěžích, vystupuje PREZIOSO TJ Sokol Blatná na
společenských akcích. Předávání ocenění dárcům kostní dřeně či Sokol GALA.
PREZIOSO se také probojovalo do přímých přenosů a do finále televizní talentové
soutěže TALENTMANIA. V současnosti má oddíl okolo 75 členů v rozmezí 3 – 20
let.186

6. 3. 14 Letecké modelářství
U zrodu leteckého modelářství v Blatné stálo šest, rekreačně létajících modelářů.
Ti založili roku 1994 Aeromodel club Blatná. Roku 1998 vstoupil klub do Svazu
modelářů ČR pod č. 162. Od roku 1998 se členové účastní letecko-modelářských
závodů. Na začátku svého působení soutěžili v kategorii Velkom Cup 3000 (závody
kolem pylonů). Po zániku se oddíl přeorientoval na F3D rychlostní závody kolem
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pylonů. V roce 2005 se klub zasadil o vznik nové kategorie Q500 a o rok později uznal
Svaz modelářů ČR disciplínu za oficiální.187
K nejúspěšnějším závodníkům AC Blatná patří manželská dvojice Andrlík –
Andrlíková, kteří jsou stabilními členy reprezentace. K jejich největším úspěchům patří
3. místo (družstva) na mistrovství světa v USA v kategorii F3D. Tohoto úspěchu dosáhl
tým v roce 2007. Na oblastní a krajské úrovni Blatnou zdařile reprezentovali Otakar
Svojše, Tomáš Flandera, Roman Pojer, Ondřej Havelka, Petr Loula, Petr Švec a Karel
Hromada. Za dobu své existence se oddíl nezaměřoval pouze na rychlostní závody. V
kategorii F3PB (akrobacie v hale) za Blatnou závodili P. Švec, O. Svojše a T. Flandera.
Roku 2007 přišel do klubu J. Vastl, který závodil v F3A a RCA.188
Černá zpráva zasáhla letecké modeláře z Blatné 11. srpna 2009. Při vzniklém
požáru zde zahynul člen klub Ondřej Havelka, který byl nejen výborným člověkem, ale
také nadějným závodníkem. Na jeho počest pořádá klub od roku 2010 „Memoriál
Ondřeje Havelky“.
V současnosti klub funguje jak na rekreační tak sportovní úrovni. Pod DDM vede
člen AC Blatná modelářský kroužek, kde dochází k vychovávání nových nadějí. Pro
mladé závodníky jsou pořádány každoročně akce na louce mezi Blatnou a Paštikami.

6. 3. 15 Hokejbal
V Blatné se začal hrát hokejbal v roce 2002. Tento mladší bratr ledního hokeje má
řadu stejných pravidel. Odlišuje se ve výstroji, kde místo bruslí používají hráči boty a
místo puku hrají s míčkem. Oddíl se pojmenoval TJ Datels, protože hlavním sponzorem
byla hospoda „U datla“, kterou měl a stále ji vlastní Jiří Říha. I on sám nastupoval za TJ
Datels Blatná. Kvůli neschválenému hřišti sehráli blatenští přátelská utkání v Písku.
V roce 2003 měl nově ustanovený oddíl družstvo mužů, které nastupovalo v II.
lize. Druhým týmem v Blatné byli dorostenci, které vedla dvojice František Čadek s L.
Samcem. Předsedu vykonával Viktora Miroslav. Pokladníkem byl Málek Daniel,
kterému vypomáhal v organizačních záležitostech Doubek Pavel. Hokejbal v té době
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přilákal do svých řad spoustu sportovců. Již v roce 2004 byl oddíl s 55 členy pátým
největším co do počtu lidí.
Do sezóny 2008/2009 hokejbalisté přihlásili 4 družstva. Tento tvrdý, rychlý sport
byl v Blatné již silně zakořeněn. Společně s oddílem fotbalu dosahoval nejvyšších
diváckých návštěv. Oddíl fungoval i po stránce finanční, neboť jako jeden z mála sportů
dokázal sehnat dostatek sponzorů. Mezi největší patřili: BP-SERVICE,s. r. o., nářadí
Pojer, STAVEBNÍ PRÁCE - Boris Kapr, manželé Kortusovi, stavebniny Albín Veselý,
VISHAY ELEKTRONIC Blatná, DŘEVOKOV Blatná, MEOS Blatná, PARAMA
Pavel Kareš, hospoda U datla, základní škola Komenského a Michal Kázecký. Ze
sportovního hlediska však oddíl zůstal v soutěžním roce 2008/09 za očekáváním.
Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo staršího dorostu, které prošlo až do semifinále
play off. Muži podruhé ve své historii nedosáhli na play off a skončili na 9. místě v II.
lize. Rezervní družstvo obsadilo 7. pozici v regionální lize.189
Vlivem odchodu a zestárnutí některých hráčů došlo před sezónou 2011/2012 k
spojení prvního a druhého týmu mužů. Datels v tomto roce výborně pracoval s mládeží
a nově založil i „hokejbalovou školku“ pod vedením Romana Pojera. Trenéry mladších
žáků zastávali R. a P. Kareš. Družstvo mužů vedla nově složená dvojice Brož,
Sedláček.190
Letošní sezóna byla velice zdařilou pro „A“ tým. Po konci základní části patřilo
TJ Datels Blatná 6. místo. Na play off se ovšem tým vyburcoval ke skvělým výkonům a
prošel až do finále krajské ligy. Cestou do finále postupně zdolaly týmy Pluhův Žďár a
dokonce vítěze základní části Protivín obdivuhodným způsobem 3:0 na zápasy. TJ
Datels Blatná mohl ve vyřazovací části využít služeb svého odchovance Martina
Pangráce, který je výborným hokejistou a během roku nastupuje za první hokejový tým
Strakonic. Ve finále však celek Datels podlehl Vltavě České Budějovice 3:1 na série.
Na všechny domácí zápasy play off chodilo mnoho diváků a svým povzbuzováním
hnali tým trenéra Dana Málka kupředu. Tento výsledek je velkým příslibem do
budoucna a věřím, že hokejbal naváže na výborné výsledky z let minulých, neboť hráče
i prostředí k tomu má výborné.
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6. 3. 16 Cyklistika
Oddíl cyklistiky byl založen roku 1998 Vladimírem Šavrdou z Pacelic, který se
stal předsedou klubu. Ve své prvotní fázi se oddíl zaměřoval především na práci s
dětmi, pro které pořádal řadu akcí. Jednou z největších, kterou oddíl pro děti uspořádal,
byl „Cyklistický Disneyland“. Hlavní náplní závodu byla jízda zručnosti, kde děti
musely ukázat nejen rychlostní schopnosti, ale také rovnováhu a obratnost při projíždění
slalomu a zdolávání dřevěných kladek. Nejlepší jezdci a jezdkyně z každé kategorie
obdrželi věcné ceny. Oddíl cyklistiky spadající pod Sokol byl v tomto směru velmi
podporován vedením včele s Miroslavem Hejlem.191
Po řadě změn, které nastali v klubu i jednotě, na přelomu nového tisíciletí se oddíl
rozhodl založit nový ambiciózní klub. A tak v září 2001 založil předseda klubu Vl.
Šavrda SCV Blatná. Jednalo se o sdružení cyklistické všestrannosti, kam spadaly
veškeré disciplíny spojené s jízdou na kole (duatlon, triatlon, silniční a horká cyklistika,
bicross, fordcross). V čele oddílu stál již zmiňovaný Vladimír Šavrda, místopředsedu
vykonával Radek Řebřina a jednatele zastával Roman Fouček z Protivína.192
Na začátku svého působení měl oddíl 10 členů z toho pět závodníků ve věkovém
rozmezí 14-17 let a pět funkcionářů. Vlivem dobré manažerské práce vedení, se klub
začal rychle rozrůstat. Krátce po svém založení uzavřel klub spolupráci s firmami
AUTHOR (výroba kol, rámů, atd..), Penco (výživa) a Catherine (výroba sportovních
brýlí), kteří byli hlavními sponzory oddílu. Dobře zajištěný klub se začal rozrůstat o
výborné závodníky z celé republiky (Praha, České Budějovice, Strakonice, Volyně,
Příbram, Protivín, Písek) a tak od roku 2002 začala na Blatensku tkz. „Zlatá éra“.193
Blatenský cyklistický oddíl nepůsobil pouze na poli sportovním. SCV Blatná
pořádal četné cyklistické výstavy a mezi jeho nejvýznamnější veřejnou činnost patřilo
vybudování pomníku Christiana Battaglii v Bratronicích (v březnu 2002). Ze
sportovního hlediska se oddíl zapojil do organizování mnoha akcí a závodů. Každý rok
v březnu pořádal oddíl „Zahájení cyklistické sezóny“. Začátek i cíl byl v Sedlici
nedaleko Blatné. Na tuto akci si nacházelo cestu vždy přes 100 závodníků z celého
kraje. Další významnou událostí organizovanou SCV Blatná bylo silniční kritérium
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„Memoriál Christiana Battaglii“, který vznikl v roce 2002. Roku 2004 se této události
zúčastnili i čeští paralympionici Jiří Bouška a Jiří Ježek, který obsadil druhé místo v
hlavní kategorii. Celá akce byla finančně podporována samotným městem Blatná
(starostové Hosperger a Mikeš). V roce 2011 skončila tradice memoriálu z finančních
důvodů.194
SCV Blatná patřil v regionu k největším cyklistickým klubům, a tak se mohl
pyšnit řadou úspěchů a výborných závodníků. K prvním úspěšným jezdcům patřili
junioři ze Strakonic (Jan Korous, Lukáš Korous, Marek Falc). Dva roky za Blatnou
závodili i místní odchovanci bratři Stoškové, kteří později přešli na sportovní
gymnázium do Vimperka a Martin Stošek v současnosti reprezentuje Českou republiku
na horských kolech v juniorské kategorii. Za SCV Blatná sbíral další úspěchy Jaroslav
Pudil ze Strakonic, který získal v roce 2009 na Mistrovství Evropy bronzovou medaili v
triatlonu, několikrát získal titul mistra České republiky a Jihočeského kraje. Dalším
úspěšným závodníkem byl Jakub Říha z Písku. Ten na juniorské olympiádě v Sydney
získal bronzovou medaili v bicrossu. Petr Beneš, rodák z Blatné, vyskákal na
jednokolce roku 2007 Petřínskou rozhlednu a v roce 2013 AZ Tower v Brně nejvyšší
budovu ČR a za tento počin si vysloužil od agentury Dobrý den zapsání do Guinessovy
knihy rekordů. Na konci roku 2007 pozvala agentura Petra Beneše do Pelhřimova, kde
získal ocenění „Rekordman roku“. V silniční a horské cyklistice dosáhl největších
úspěchů za SCV Blatná Martin Červenka. 195
V současnosti se o chod klubu stará tříčlenný výkonný výbor. Ve funkci předsedy
stále působí Vl. Šavrda, místopředsedou je Ondřej Šejvl ze Strakonic a jednatelem
Ondřej Hulač. Nynější počet členů se pohybuje již řadu let okolo 30. Od doby
celosvětové krize, která nastala roku 2009 je pro oddíl složité najít dostatek financí a tak
s velkou pravděpodobností na konci roku 2014 ukončí klub svoji činnost. Příznivci
cyklistiky, ale nemusí smutnit, neboť v plánech současného předsedy Šavrdy je založení
všestranného klubu PRO Sport Blatná.196
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Z osobního archivu Vl. Šavrdy.
Z osobního archivu Vl. Šavrdy.
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Rozhovor s Vladimírem Šavrdou, nar. 1970, zakládající člen a předseda SCV Blatná. Blatná 27. 05.
2014.
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6. 3. 17 Karate
Karate je japonské bojové umění, pocházející z ostrova Okinawa, kde se rozšířilo
za doby japonské okupace tohoto ostrova. V minulosti zde okinawský daimjó zakázal
nošení zbraní. Vzhledem k častým útokům na zdejší obyvatele vyvinuli místní
obyvatelé sebeobranu zvanou „Te“, neboli dnešní karate. Za otce je považován Gichin
Funakoshi.197
Oddíl byl založen v Sokole v roce 2002 pod vedením Václava Svobody a Jána
Kopka (trenéra píseckého karate). V roce 2002 do oddílu nastoupila cca 30 prvních
členů. Následně každý další rok měl oddíl kolem 20 členů, z toho 13 stálých. Nejprve
byl oddíl členěn do oddílů všestrannosti, ale po prvních úspěších na závodech a
soutěžích se přesunul do sportovních oddílů. Prvním soutěžním úspěchem oddílu bylo
3. Místo Dagmar Smolové na SHOTOKAN CUPU v roce 2003. V následujících letech
se Dagmar Smolová a Petra Šímová, Tereza Jíchová zúčastnily ještě dalších soutěží a
získaly další medaile. Největším úspěchem bylo 3. místo Petry Šímové na Bohemia
Cupu v roce 2005 v kategorii BRH.198
Členové oddílu se dále zúčastňují pražských půlmaratónů a maratonů a každý rok
pořádají tradiční běh zámeckým parkem Memoriál Jana Janovského. Letos se konal
jeho jubilejní 20. ročník. V současné době má oddíl 2 členy s trenérskou licencí trenéra
3. třídy od Českého svazu karate. V létě pořádají členové několika denní soustředění na
Šumavě.199
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[online]. [cit. 2014-06-05]. Dostupné z: http://www.tjsokolblatna.cz/teams.php?id=22
Z osobního archivu Petry Šímové.
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Z osobního archivu Petry Šímové.
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7 Závěr
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit ucelený celek o historii výkonnostního
sportu a organizované tělesné výchovy v Blatné, od vzniku prvního sdružení, kterým
byla Tělovýchovná jednota Sokol až po současnost, respektive do roku 2014. Jádrem
získaných informací byly kroniky, archivy, periodika a rozhovory s funkcionáři a
pamětníky sportovních oddílů.
Začátky organizované tělesné výchovy v Blatné jsou spojeny se vznikem první
tělocvičné organizace Sokola v roce 1885. Jednalo se o jednotu založenou na principech
vlastenectví a svobody postavenou na dobrovolném úsilí a činnosti svých bratrů a sester
s mottem „Ni zisk ni slávu“. Právě přes tyto hesla a tradice Sokola docházelo k jeho
častému rušení či omezování pravomocí. První rozpuštění nastalo během první světové
války v listopadu 1915, které trvalo do konce války v roce 1918. Jedním z
nejvýznamnějších období, je rok 1933, kdy byla v Blatné dokončena stavba sokolovny,
která změnila a způsobila zájem o sport a tělovýchovu ve městě.
V průběhu druhé světové války činnost oddílu postupně klesala, vzhledem k
uvěznění řady bratrů v koncentračních táborech. Druhé zrušení České obce sokolské
nařídil říšský protektor Reinhardt Heidrich v roce 1941. Po druhé světové válce vzrostlo
národní cítění a s tím i obnova Sokola v květnu 1945. Bohužel v roce 1952 byla jednota
donucena splynout a zařadit se pod Závodní jednotu Sokol Strakonice ČZ. Hned stejný
rok došlo k dalšímu přejmenování na Dobrovolnou sportovní organizaci Sokol. V roce
1954 se sokolové stali součástí Spartaku Blatná, který fungoval až do roku 1970.
Roku 1970 Spartak zaniká a zadává tak vznik TJ Sokol Blatná. V roce 1973 se do
čela jednoty dostal Jan Pouzar a strhla se vlna budování nových sportovišť. V tomto
období došlo k vybudování tenisových kurtů, kuželny, renovaci letního a zimního
stadionu a spoustu dalších úprav na budově sokolovny. Jednota jakožto taková
fungovala do roku 1991, kdy se začínaly ozývat hlasy původních sokolů, kterým se
nelíbilo nedodržování sokolských tradic a myšlenek. A tak v roce 1991 vznikla v Blatné
další Tělocvičná jednota Sokol, která byla podle místních tím pravým sokolem. V roce
1992 byla původní jednota donucena vypustit ze svého jména název Sokol.
V současnosti existují v Blatné dvě tělovýchovné a sportovní organizace a to
Tělocvičná jednota Sokol a Tělovýchovná jednota Blatná.
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Další část bakalářské práce zpracovává vývoj sportovních klubů a oddílů.
Vzhledem k faktu, že jsem práci rozdělil na tři období podle obvyklé periodizace, byl ve
všech třech kapitolách dodržen princip pořadí podle vzniku.
Chtěl bych poděkovat všem funkcionářům a zakladatelům, kteří mě nechali
nahlédnout do osobního archivu, dále těm, kteří mi poskytli rozhovory, osobní spisy a
fotografie. Z hlediska osobního mě tvorba bakalářské práce zaujala, obohatila o spoustu
informací a setkání s nejlepšími sportovci a zakladateli oddílů Blatné a doufám, že
vytvořením této bakalářské práce nabídnu nový náhled a vyplním chybějící mezery
lidem, kteří se zajímají o sport v Blatné.
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Seznam zkratek
AC – Aero club
AFK – Atleticky – fotbalový klub
br. – bratr
CDO – Czech dance organization
ČOS – Česká obce sokolská
ČR – Česká republika
ČSR – Československá republika
ČSSR – Československá socialistická republika
ČZM – Československý závod motocyklový
DDM – Dům dětí a mládeže
DSO – Dobrovolná sportovní organizace
DTJ – Dělnická tělocvičná jednota
IDO – International dance organization
JZD – Jednotné zemědělské družstvo
JŽF – Jihočeská župa fotbalová
Kč – Korun českých
KP – Klub potápěčů
LS – Letní stadión
MČR – Mistrovství České republiky
NDR – Německá demokratická republika
NSR – Německá spolková republika
SCV – Sdružení cyklistické všestrannosti
SEŠ – Střední ekonomická škola
SOŠ – Střední odborná škola
SK – Sportovní klub
SZTŠ – Střední zemědělsky - technická škola
TJ – Tělovýchovná (tělocvičná) jednota
ÚV – Ústřední výbor
VŠ – Vysoká škola
ZS – Zimní stadión
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