
Vážení sportovní přátelé , návštěvníci internetových stránek !

Dovolte, abych Vás všechny kteří jste projevili zájem se seznámit s výsledky má práce co  nejsrdečněji přivítal na  

těchto webových stránkách.  Jejím cílem bylo jediné a  zdokumentování posledního čtvrtstolení fotbalu v 

k seznámení a tudíž i k dispozici. Ještě před tím mi dovolte, abych se  těm kteří mne  znají buď z části nebo vůbec

 využil této příležitosti a tímto prostřednictvím se blíže představil .

Nepůjde o žádný životopis, ale cítím nutnost z důvodu souvislostí s  dalším obsahem to učinit. 

Od svého narození v roce 1946  jsem na rozdíl  od  většiny Vás čtenářů  v jiném místě naší vlasti.

1965. To byl rok kdy mne na Šumavu poměrně s komplikacemi zavála z oblasti Posázaví  ústavní povinnost  

(tenkrát byla součástí každého zdravého a mladého může po dosaženmí věku 18 let )  - dvouletý výkon

 vojenské základní služby .

ÚVOD 

 Pošumaví.  Toto moje úsilí  jsem soustředil do statistiky  kterou prakticky nyní dávám sportovní veřejnosti  k

To je také důvod proč i přes svůj pokročilý věk jsem  pamětníkem fotbalového dění v Pošumaví až od roku 



JAK SE KLUK  Z VESNICE Z POSÁZAVÍ  NA ŠUMAVU DOSTAL 

Narodil jsem a žil  v malé vesnici rozkládající se ve středních Čechách v Ostředku vyrůstal  do 19 let .

Jen pro upřesnění dnes najdete tuto obec pod názvem Ostředek 15 km od Benešova  a nebo  při cestě po 

dálnici D1  z Prahy do Brna cca při sjezdu na 34 km této dálnice. 

Znalci literatury jistě zavětří, neboť se v této obci  narodil i spisovatel Svatopluk Čech který tu dodnes má 

jako malé muzejní místo uchovanou v místním zámku rodnou světničku. 

Již jako kluk jsem se svými kamarády hodoval sportům ve stylu co příroda dovolila. V zimě jsme  doma využívali

členitého terénu k lyžování, budovali si ze sněhu  "skokanské" můstky a na nich jsme napodobovali v té době  

již skokanské hvězdy jakým byl  např. Jiří Raška. Překonávali jsme svoje osobní rekordy, občas si pobrečeli nad 

zlámanými lyžemi namazanými "skluznicemi" svíčkami které jsme potají vzali  doma  z vánočných 

vánočních stromků  . Na třech  místních zamrzlých rybnících sváděli tuhé boje v hokejových bitvách. Hráli jsme 

si na K. Guta, F.Tykala, Nadrchala, Holečka , Bobrova nebo Pučkova.

V létě jsme na místních pláckách(v té době tu ještě velké fotbal.hřiště nebylo)  kde jen to bylo možné sváděli 

fotbalové boje na život a smrt mezi týmy složené podle příslušnosti k místu vesnice kterou dělilo údolí  na

část zvaná  Holubárna a část Kačinky. Společně s dalšími dvěma staršími a později jedním ještě mladším bratrem

jsme hrdě hájili Kačinky . 

Na prohru jsme rychle reagovali se zaručenou pomstou vyjednáním další odvety a jako děti sjem po vesnici 

rozvěšovali vlastnoručně napsané "plakáty" zhotovené  z vytržených listů ze školních sešitů.  Pečlivě jsme 

si  nalajnovali hřiště pilinami a  i na branky došlo . Do nich jsme upletli  vlastnoručně sítě na které 

jsme použili provázků potají "získaných" ze samovazačů strojů na slámu místního zemědělského družstva. A zde 

jsme si znovu hráli na tehdy  již známé fotbalové hvězdy Masopusta, Pluskala, Viktora a nebo Kvašňáka. 

Na ně a další fotbalové i hokejové legendy  jsme se chodívali dívat na malou televizní obrazovku k jednomu 

pánovi do sousední vesnice vzdálené přes  dva km od našeho bydliště . Zde  jsme se mačkali v malé místosti,   

sedící a ležící na zemi a ani nedutali a hltali jsem dětskými zraky  umění  těchto a dalších nejmenovaných 

na které si ani již niní při praní těchto řádek ani nevzpomenu . Sport to byl  můj svět který mi výrazně ještě

více přibližoval můj strýc žijící v Praze v Letňanech . Ten mne od osmi let vozil sebou do Prahy na fotbal  svojí 

Škodovkou Octavií s cílovou destinací Praha - Letná na železnou Spartu. A také od té doby jsem  se stal 

a jsem až dodnes skalním příznivcem Starty. 

To jsem ani netušil, že někdy v těsné blízkosti slavného stadionu  se budu pohybovat jako aktivní sportovec.

V odborném učilišti spojů v Karlových Varech -Dalovicích kam se šel po ZŠ učit si mne na přespolních závodech 

se mi podařilo porazit  i místní karlovarské atletické závodníky . Souhlasil jsem s nabídkou závodit za Sl.K.Vary 

v běhu na 1500, později 3000 a 5000 m). 

Takto jsem se kvalifikoval do finále tehdy dorostenecké části populárního mezinárodnímu běhu Rudého práva.  

Tyto závody se odehrávali mimo jiné v blízkosti stadionu Sparty Praha  . Tradiční únorový  běh Stromovkou byl 

pro mne i dalších  létech  srdeční záležitostí a ještě dnes se mi při vzpomínce na atmosféru těchto západů 

ale i jiných které jsem zde i na tehdy  atletickém stadionu poblíž hlavního stadionu Sparty Praha absolvoval. 

S atletikou jsem pokračoval do nástupu na vojnu  v Lokomotivě Benešov. Bylo to nejhezčí období na které 

 vzpomínám velmi rád . Přál bych každému aby  mohl trénovat v prostorech jako já na stadionu v těsné blizkosti 

rozlehlého a překrásného parku Konopiště. Stačilo málo. Po převlečení z kabin absolvovat  pár set metrů , 

přeběhnout státní silnici I. třídy vedoucí na Tábor a byli jste  "ráji" plném krásných letitých stromů v letních

 měsících tvořící příjemný chlad i stín na rozpálené přírodní chodníčky  a vyšlapané, nebo spíše vyběhané 

cestičky sportovci nebo příležitostními běžci kteří dělali něco navíc pro své zdraví.



ZDRAVÍ JE ZÁKLADEM ŽIVOTA  A MOŽNOSTI AKTIVNĚ SPORTOVAT 

Zdraví je základem života a podmínkou  k tomu, aby jste mohli vykonávat jakýkoliv sport. To jsem poznal sám

na sobě v roce 1965 .

Po té kdy jsem absolvoval předvojenský výsadkářský výcvik  jsem na podzim tohoto roku obdržel povolávací  

rozkaz k výsadkovému vojsku k útvaru do Prostějova.  Věděl jsem od funkcionářů atletického klubu z Benešova

 že  zde  v místní Dukle jsem měl zajištěn  po čas výkonu VZS aktivně provozovat nadále atletiku .

Bohužel bylo tomu jen na krátký čas.  Ještě při příležitosti Dne armády(pamatuji se že to bylo 6.10.1965)

jsem na místním stadionu stačil vyhrát běh na  5 000 m , abych dva dny po té z důvodu zlomeniny nohy při 

výsadkářském výcviku musel z těchto  zdravotních důvodů opustit útvar a byl jsem přemístěn k vojenskému 

průzkumnému praporu do Janovic nad Úhlavou. Tady sice "paragáni" také byli, ale  pro vzpomínané zdravotní 

důvody jsem skončil "pouze" v kuchyni. Tak to na vojně prostě chodilo a ze spojaře a budoucího paragána 

se předělala odbornost  "kuchtík". Vaření mne ale bavilo již od malinka kdy jsem musel mojí vážně nemocné 

mamince v kuchyni pomáhat od škrábání brambor(také tím jsem taky na vojně v kuchyni začal),  vaření 

polévky , pečení řízků, bramboráků konče. Z kuchtíka se stal starší  kucař a později hlavní kuchař a pět měsíců 

před  koncem vojenské základní služby jsem byl povýšen do praporčické  hodnosti  a to se mi stalo nakonec 

i pro další život osudné.

Činnost v kuchyňském bloku  byla časově velice náročná. Kuchyň takého rozsahu jakým byla ta  v posádce 

Janovice se čtyřmi jídelnami  kde se v případě cvičení  záloh stravovalo až 2500 hladových mladých krků  si 

 vyžadovala práci doslova od nevidím do nevidím. Často ráno se vstávalo před druhou hodinou  a to

když se vařila gulášová polévka a nebo smažené vejce (to se muselo před tím rozbít až 7.500 vajíček)  se 

vstávalo do kuchyně před druhou hodinou ranní a většinou večer se končilo kolem 20.00 hodin

A sport to bylo pro většinu personálu v tabu. Nicméně já jsem se snažil  si ten prostor udětl a využívak tomu 

k tréninku rozlehlosti prostor kasáren . Komplikovaná zlomenina kotníku o sobě dávala stále více znát. Noha 

bolela, kotník otékal,  má bezradnost z toho byla velká a moje pevná vůle kterou jsem plýval se vytrácela. 

Na co jsem se vždy těšil byly opušťáky které jsem často dostával a mohl tak věnovat návštěvě rodiny a 

nemocné maminky. Ve volném čase jsem společně s kamarády občas rád vyrazil na taneční zábavu , dříve 

populární čaje ,případně ples. Na jednom z nich , bylo to v sokolovně ve Strážově jsem se seznámil s jednou 

dívkou, do té se zamiloval a tu si také po vojně v r.1967 za ženu vzal. Nebyla to svatba vynucená - potomek 

se nám narodil  až o dva roky později. Nebyl jsem sám, takto zůstávalo v místním tehdejším pohraničí spoustu 

mých vrstevníků kteří zde oženili  a buď zůstali a nebo si vzali svojí životní lásku domů.

Já byl ten první případ  s tím, že jsem byl přijat do armády jako voják z povolání a vydržel v této činnosti

až do doby mého dobrovolného a předčasného odchodu na vlastní žádost v roce 1992. Rozdíl oproti základní

službě nastal pouze v dalším působení v armádě byl v tom, že místo kuchaře který vojáky krmil se ze mne stala 

osoba která se starala o jejich oblečení a čistotu, stal se ze mne výstrojař , resp. výstrojní náčelník jsem s 

v činné službě skončil. 

NOVÁ ŽIVOTNÍ ROZHODNUTÍ , NOVÉ PLÁNY - OD ATLETIKY  DO FOTBALOVÉHO SVAZU 

Nové životní rozhodnutí které jsem učinil v roce 1967  a věk ve kterém jsem se nacházel včetně náročný způsob

života v armádě kdy silně zpolitizovaný svět dvou dipolárních soustav  kapitalismu a socialismu  dával 

mladým příslušníkům z řad vojáků z povolání zabrat co se týče časové vytíženosti. Člověk v uniformě nebyl 

pánem svého času, tím byla soc. zřízení a armáda. Do toho přišly souvislosti se založením rodiny, bydlením.

Jinými slovy já sám jsem měl starosti sám se sebou a sport byl pro mne pouze  důležitý v rámci 

přípravy náročných testů z fyzických prověrek při výkonu povolání, jinak byl pouze okrajovou záležitostí .



Čas ale rychle vše mění a mění se i osobní priority. S postupem právě  jsem se  v místě svého nového dění 

bydliště usazoval a  tím aktivněji  jsem se sbližoval s fotbalovým  děním nejen místě posádky kde jsem se 

v místě  bydliště, okrese a posléze i kraji. Zapojil jsem se  aktivně do činnosti Vojenské tělovýchovné jednoty 

VTJ Dukla Janovice. Zde jsem byl zaregistrován, hrával za B tým. Postupně získal kvalifikaci trenéra 

a věnoval se trenérské činnosti v Dukle. 

V roce  1974  jsem  získal kvalifikaci rozhodčího a rok později  jsem začal pracovat v  OFS  Klatovy  jako 

jako dobrovolný funkcionář  ve funkci sekretáře svazu  . 

DOSTÁVÁ SE VÁM MOŽNOSTI NAHLÁDNOUT  DO SVÝM ZPŮSOBEM OJEDINĚLÉ PUBLIKACE 

Jak jsem již uvedl v průběhu svého působení v OFS od r.1975  - 1993   kde jsem nepřetržitě zastával funkci 

sekretáře a postupně  souběžně působil  postupně i  v roli místopředsedy  a člena  Výboru OFS , 

pracoval v komisi rozhodčích na úseku obsazování rozhodčích jsem se vždy snažil využívat materiálů z  

předsednictva OFS  a  komisí a při příležitosti  konání aktivů, výročních konferencí  OFS (předchůdce 

součastných valných hromad) tyto materiály   zpracovávat  do různých statistik. Tyto  byly zakládány 

do dokumentace  svazu a na bývalém OV ČSTV také uloženy. V roce 1993 jsem na vlastní žádost svoji aktivní 

činnost v OFS skončil .  Proto si velmi dobře pamatuji, že žádný podobný souhrnný materiál z činnosti  klubů

nebyl zpracován a tudíž ani nebyl publikován v rozsahu této publikace. 

Jak již to v životě bývá, v dalších létech jsem  prošel složitým obdobím . Vážně jsem onemocněl  

a to bylo období  které Vás přinutí změnit všechny původní plány a má jediný cíl, uzdravit se a být ještě 

v životě nějak platný hlavně svým nejbližším a to se mi s velkým přispěním mojí manželky dařilo naplňovat. 

Moje aktivní dlouholetá činnost rozhodčího dostala "červenou" , ale fotbal v mém životě nadále 

zastával významné místo.  Sledoval jsem fotbalové dění v okrese i kraji  a pro svojí potřebu různé statistky ,   

 které jsem využíval jak ve svém klubu SK Strážov  ale předně pro svojí další činnost.  V  roce 2001 jsem 

za výrazné pomoci a podpory  správce serveru SumavaNet pana Ing. Pavla Hladkého spustil svoje webové

stránky.   To bylo ještě období kdy sledovanost vzhledem k dostupnosti  materiálnímu i  přístupnosti  

poměrně omezenému množství  internetu v domácnostech novum . Moje internetové stránky pod názvem 

FOTBAL KLATOVSKO, SUŠICKO, HORAŽĎOVICKO velmi těžko se pomalu proklesávaly k součastné 

sledovanosti  která již přesáhla značně návštěvnost více než dvou milionů!!! 

Touto cestou jsem dělal první krůčky k návratu do fotbalového dění  v Pošumaví a zpět ke klubům

 se kterými  jsem v minulosti byl ve stálém kontaktu. Přestože to bylo na vlastní pěst, našel jsem i přes 

značné problémy s bývalým VV OFS u řady  funkcionářů klubů pochopení a byl jsem za to rád.

Přesto nechybělo mnoho a k tomu aby bylo této mojí aktivitě odzvoněno.

Nicméně nakonec s  předstihem,  čtyři roky dříve než byly spuštěny stránky Českomor. Fotbal. svazu měli šanci

návštěvnici internetu  na mých webových stránkách  každou sobotu a večer objevovat  výsledky týmů nejen 

z našeho okresu, ale také z kraje. Tyto výsledky jsem získával z větší části telefonicky, kdy jsem osobně 

kontaktoval sekretáře klubů , trenéry, vedoucí družstev a takto získané výsledky jsem zveřejňoval a po té

dával k dispozici dalším, většinou okresnímu i krajskému tisku.

ZÁSADU NVSTUPOVAT DVAKRÁT DO STEJNÉ ŘEKY JSEM PORUŠIL 

Když jsem byl  na začátku roku 2004 předsedou OFS Janem Červeným zda bych se opět do funce sekretáře, 

ŽIVOT NENÍ PÉŘÍČKO 



nevrátil, dlouho jsem s kladnou odpovědí neotálel. Přestože se říká ,  že nikdy nevstupuj do stejné řeky

neváhal tuto nabídku přijmout.   Dnes jsem tomu rád, že jsem tak učinil a toto pravidlo porušil.  

Bude tomu již deset let , kdy jsem v únoru   2004 dostal příležitost se aktivně podílet  nejen  na práci OFS 

Klatovy, ale hlavně byla to  velká šance abych mohl na základě přímých kontaktů  s kluby i s OFS Klatovy  vše 

zužitkovat ke zkvalitnění  obsahu  internetových stránek. 

Znovu jsem začal získávat podrobný přehled z činnosti svazu, klubů a jejich družstev v mistrovských soutěží.

Byla to  jedinečná šance  na které nemohl prodělat nikdo.Pro mne to byla příležitost dokončit svůj tajný sen,  

zpracovat komplexnější  statistický materiál  se zaměřením na zmapování dlouholeté soutěžní činnosti 

fotbalových klubů a jejich týmů z Pošumaví s účastí v mistrovských soutěžích všech stupňů soutěží . 

Bohužel jsem později zjistil , že  to bude i nadále  tvrdý oříšek k rozlousknutí. Důvodem bylo zjištění   

že nebyly uschovány v dokumentaci OFS Klatovy žádné materiály. Nebyly již k dispozici jednak  ty které  

sem   jako sekretář OFS  období od roku 1976 - 1993 zpracovával a v dokumentaci OFS zakládal ,  nebyla

ale zachována žádná další dokumentace a to ani tabulky mistrovských soutěží do roku 2002 vto !!!

Je to obrovská škoda, neboť by bylo  snadné z tohoto období při zachování dokumentace vše zpracovat ,

 nicméně ani to mne neodradilo. Vrátil jsem se tudíž ke  své soukromé statistice , které jsem získal   

vystřihováním tabulek a dalších materiálů z tisku a statisticky jsem zmapoval třinách ročníků 

 zpětně za období 1989 - 2002. Další údaje a podklady jsem zpracoval  z dostupné dokumentace ukládané

postupně na mé webové stránky . 

NIC NEVZNIKÁ SNADNO 

Nic se nerodí lehce. Asi  pro mne nejkritičtější období kdy jsem téměř začal házet flintu do žita bylo , kdy 

mi chyběly některé tabulky a to převážně  z období 1990 - 2001. Když už jsem nevěděl kudy kam , pak 

moje cesta vedla vždy do muzea v Klatovech  . Zde jsem se vždy setkal s velkou ochotou  a když to nebylo 

vůbec snadné , zde jsem  téměř vše potřebné nakonec dohledal !!!

Také proto jsem věnoval jednu z publikací právě Muzeu Klatovy kde by měla být tato brožura k nahlédnutí. 

Využívám této možnosti a chci ještě jednou poděkovat Muzeu Klatovy za vstřícnost a ochotu a použití

chybějících materiálů převážně z tisku (Pravda, Plzeňský deník, Klatovsko, Klatovský dení, Nové Klatovsko)

bez kterých by nebylo možné tuto publikaci statistiky z fotbalu v Pošumaví dokončit. 

Jak se mi vše podařilo, to už je na posouzení těch kterým  je tato statistika určena. 

JAK VZNIKALA STATISTIKA 

Statistické údaje jsou i  konečné výsledky jsou a budou vždy svým způsobem  subjektivní záležitostí. 

tato moje statistika vznikala v drtivé většině z mé dlouholeté statistické činnosti soustřeďováním podkladů . 

 To byl také hlavní důvod, že jsem jim dal název  SEDMAIEROVY STATISTIKY .

Někomu se možná tento název bude zdát jako příliš osobní a třeba i sobecký, ale  dle mého názoru 

jiný ani být nemůže ! Jeden z důvodů který mne k názvu vedl bylo to, že největší část  kterou statistiky 

vznikala ze zadání mnou zvolených  kriterií. Tak jak to ostatně u statistik a zejména  u sestavování žebříčků 

bývá . Výsledek vždy bude takový jakých vzorců k výpočtu použijete.Jde například o zadání bodové hodnoty 

za účast v soutěžích.

Při sestavování žebříčků "A" a "B" týmů jsem použil následující koeficienty: 

ČNFL - 35,  1.A třída 20, 1.B třída 15 , OP 10,  III. tř. 6 a IV.třída koeficient 2. 

Výpočet k ohodnocení každého týmu za účast v soutěž. ročníku a příslušné soutěži  vznikl ze vzorce  :  

(uvádím vše slovy) počet účastníků soutěže (:) děleno umístěním v ročníku  a (x*) násobeno 

 koeficientem  soutěže .



ZPRACOVÁNO A POUŽITO BYLO TÉMĚŽ 80 000 TISÍCH ÚDAJŮ 

Zdůrazňovat náročnost  sestavování žebříčků a všech k tomu potřebných údajů  je nošením dřící do lesa.

Pokud snad si dokáže někdo představit tento objem pak jen pro ty uvádím několik čísel :

571      tabulek vyhledat a přepsat údaje z těchto tabulek do elektronické podoby 

2341   údajů  z těchto tabulek bylo vypracováno a  využito k přehledu počtu družstev v 

           soutěžích 1989 - 2013. 

3859   údajů o účasti v soutěžích v příslušném ročníku za každý A a B tým 

914     souhrnných údajů do tabulek zpracovaných na úvodní stránce každého ročníku

69 000 zápisů do výpočtu pro 84 družstev mužů v soutěžích pro sestavení žebříčků A a B týmů

KNIHA  KTERÁ BYLA VYTIŠTĚNA  V NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA  PRAHA  MĚLA 320 STRAN

Stojí za připomenutí, že většina z tohoto obsahu byla mnou zpracována do knižní  podoby .

 V tisku vyšla v nakladatelství Olympia Praha pod názvem Fotbal v Pošumaví 1989 - 2012. 

Náročnost nákladů za tisk  v barevného provedení  a počtu 320(!!) stran, rozměr knihy  i cena za jeden  výtisk 

dosáhla  částky cca   320 Kč. To vše bylo důvodem  že  vyšla v omezeném  množství pouhých 120 výtisků.

Tisk byl hrazen  v  plné výši  Okresním fotbalovým svazem  Klatovy .

Kniha vznikla z mé vlastní iniciativy a podílel jsem se na jejím obsahu  v plném rozsahu bez jiné pomoci a

 to včetně  grafické úpravy .  

Pod původním názvem by měl být jeden výtisk knihy k dispozici v každém fotbalovém klubu v působnosti 

OFS Klatovy , neboť jí obdržel pro potřeby klubu každý účastník delegovaný příslušným klubem Valné 

hromady OFS Klatovy dne 2.2. 2013 !

Již zmíněná moje publikace pod názvem "Fotbal v Pošumaví 1989 - 2012 " byla ve finální části mnou šitá horkou 

jehlou . Důvod byl jednoduchý . Tlačil mne čas, aby se podařilo zabezpečit vytištění do termínu VH OFS Klatovy.

V původní publikaci v části ÚVOD  který jsem psal doslova z voleje  v ranních hodinách  a jen proto, že jsem 

si  instinktivně uvědomil, že úvod by si kniha  zasluhovala . Nicméně  bez další kontroly obsahu jsem v textu  

naschromáždil tolik chyb a překlepů . To mne velice mrzí a celkově tuto kniku trochu znehodnucují. 

Po celonoční práci na dokončování  14.ledna 2013   to ale nepokládám zase tak za významné. Rozhodně to 

tudíž nebyla  ta věc  kterou bych označil s odstupem času za zdařilou.

Původní zvnikou  statistiku jsem  rozšířil o výsledky soutěžního ročníku 2012/2013 který skončil v červnu  

a dokončil  v  závěru roku 2013. Jinými slovy to znamená, že jediná  o neaktuálnější zveřejněnou  stastistiku !

SEDLMAIEROVY STATISTIKY dávám k dispozici těm, kteří projeví o čtvrtstolení starou historii fotbalu 

 v Pošumaví  do roku 2013 zájem. 

Miroslav Sedlmaier



ÚROVEŃ FOTBALU POKLESLA SE ZRUŠENÍM DISLOKACE ARMÁDY A  ÚTVARŮ POHRANIČNÍ STRÁŽE

Toto období  výrazně ovlivnilo polistopadové dění  r.1989  které rovněž zasáhlo do sportu a  jeho organizace.

Do úrovně fotbalu   zasáhla následná  reorganizace armády spojená se zrušením ochrany hranic a tím také 

útvarů pohraniční stráže i dalších vojenských útvarů . Výkon povinné vojenské základní služby  do útvarů 

dislokovaných v okr. Klatovy ročně přiváděl tisíce mladých  mezi kterými byly desítky a stovky talentovaných

 fotbalistů. Ti kteří se nedostali do výběrů pro armádních a policejních klubů  pak využívali možnosti  

hostování po čas vojenské základní služby za civilní týmy dospělých. Jejich služby využívala velké část klubů 

v našem okrese a také zásluhou těchto kvalitních hráčů byla úroveň hry na vyšší úrovni než je tomu nyní. 

Nejvyšší  fotbalovou kvalitu před rokem 1990 držel v okres Klatovy klub  útvaru pohraniční stráže RH  Sušice

jehož zásluhou se hrála v Sušici  divize i II. národní fotbalová liga .Pod názvem RH Sušice  naposledy

působil  v NFL v roce 1992 a stejně jako  další  RH Železná Ruda (v roce 1991) byl zrušen.

 Z důvodu reorganizace  armády v Klatovech byl v roce  1992  zrušen tým VTJ Klatovy, který na hřišti v 

Neznašovech hrával  kraj. soutěže 1.B a 1.A třídy. Na zrušení útvaru pohraniční stráže výrazným způsobem 

doplatil divizní tým SKPP později SKP Okula Nýrsko. 

S ÚZEMNÍM  USPOŘÁDÁNÍM  KRAJŮ DOCHÁZÍ K REORGANIZACI KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ 

V návaznosti na nové  uspořádání krajů v rámci ČR kdy se původní západočeský kraj rozdělil na Plzeňský a

Karlovarský  došlo k  reorganizaci krajských soutěží . 

Původní oblastní přebor a oblastní soutěže  1.A třídy (2 skupiny) a 1.B třídy(4 skupiny )  se naposledy hrál

 v tomto  složení v ročníku 2001/2002. Od roč. 2002/2003 až dosud se našem Plzeňském kraji hraje krajský 

přebor, jedna skupina 1.A tř. a tři skupiny A,B,C krajských soutěží  mužů. Deset uplynulých ročníků krajských

 soutěží v tomto organizačním soutěžním uskupení ukázalo, že to bylo rozhodnutí správné a pro náš kraj

 včetně počtu účastníků v jednotlivých soutěží dospělých optimální. 

BARÁŽE VÝRAZNĚ PROMÍCHALO SE ZAŘAZENÍM TÝMŮ  V KRAJI ALE I  V OKRESECH

Ještě nedozněly změny v novém seskupení krajského přeboru a krajských soutěží  , když do jeho postupové 

a sestupové strategie  výrazně  zasáhl nový fenomén  - baráže o postup a sestup. 

Tento nový fenomém  poprvé uplatňovaný v  ČR v Plzeňském  kraji  včetně dalších novinek z rámci  získání 

přechodného statutu od ČMFS experimentálního kraje  získal podporu v rámci ČMFS i FAČR  a  řada z nich

byla  také zakotvena do fotbalových norem  v ČR. 

V rámci OFS Klatovy  se baráže v kraji dotkly  v případě zvýšeného počtu sestupujících, i postupujících z 

z okresního přeboru,které se pak návazně promítly podle předem  nastavených postupových a sestupových 

kritérií zakotvených v rozpisech soutěží  do sestupu z OP a III. tř. a opačně do postupu do OP ze IV. a III. třídy. 

NA BARÁŽÍCH V KRAJI  TÝMY Z POŠUMAVÍ  ROZHODNĚ  NEVYDĚLALY

Po zpracování souhrného přehledu postupů a sestupů za období  1990 - 2012 je zcela zjevné, že pokud na 

barážích z dlouhobějšího pohledu někdo z okresů v rámci kraje vydělal, pak to rozhodně nebyly týmy z 

Pošumaví. 

Např. z  kraj.  přeboru to bylo ve  dvou ročnících. V ročníku 2005 postoupily Klatovy B ze 3. místa a Okula

Nýrsko ze 4. místa z  1.A tř. Nicméně se vždy potvrdilo pravidlo, že pokud se v baráži  někdo z týmů hrajících

Čtvrt století fotbalu v Pošumaví , období od 1989 - 2013 je v klubech 

dlouhé  období které bylo  provázeno úspěchy i nezdary .



o sestup udržel, v nejbližším ročníku sestoupil přímo. Poslední příklad tím byly Horažďovice v roce 2009 a 

v dalším ročníku již je potkal sestup přímý. Obdobně dopadly Klatovy B v ročníku 2007, ale v roce 2008 je již 

sestup neminul. Své o tom ví i Okula Nýrsko, která po postupu z 1.A tř. v roce 2005 kdy skončila na 4.místě 

vzápětí v následném ročníku z KP znovu sestoupila. O pokud by se podobné vyhodnocení baráží udělalo

i na úrovni kraje, pak by se ukázalo, že cesty místo prodloužení sezóny o dva zápasy jsou i jiné. Jedním z těch

které by byly dlouhodobě spravedlivější a vyvarovaly  se dalších případným spekulacím je právě možnost 

zvýšení přímého počtu postupujících a sestupujících jak v kraji tak v okresech. 

Co třeba brání tomu když někdo skončí druhý pak postoupit přímo a někdo předposlední tomu, aby přímo 

postoupil ? Nic, jen domluva v zájmu  spravedlivější systému a tímto předpokladem jsou předem nastavené

mantinely. Mezi takto nastavenými pravidly se jeví jako optimální a spravedlivější , že 2. místo by mělo být  

sestupové a minimálně to předposlední vždy jen sestupové !

Je to věc názorů a úhlů pohledu na baráže jako takové.  Při pohledu na vyhodnocení skutečného přínosu a 

hlavně zvýšení soutěživosti by bylo zjevně  pro většinu OFS , resp. okresní přebory  v rámci kraje, kdyby se 

zvýšila  šance přímým postupem dvou týmů z okres. přeboru, tím by se zvýšil počet postupujících z III. a IV.

tříd .Ona pravděpodobnost  postoupit z OP ze druhého místa je teoretická  a to pouze v součastné době pro 

 dva týmy z OP kraje, které získají největší počet bodů nabízí také možnosti zneužívání, kdy týmu s touto 

ambicí  mohou jejich účast v baráži případně usnadnit další soupeři , kteří již nemají co ztratit…

ORGANIZACE OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ  SE OD ROKU 1999 NEZMĚNILA 

Dva roky před tím než nadešel čas reorganizace kraj. soutěží  došlo v rámci OFS Klatovy k poslední změně 

v organizaci okresních soutěží mužů. Do roku 1999 byly v působnosti OFS Klatovy dvoustupňové  složení, kdy 

mimo okresního přeboru mužů hrály ostatní týmy dospělých ve třech skupinách III. třídy.  Od  ročníku  

1999/2000 bylo vytvořeno z pohledu soutěživosti spravedlivější třístupňové řízení soutěží -OP, jedna skupina 

III. třídy a dvě skupiny IV . třídy.

HOSTOVÁNÍ VOJÁKŮ NAHRADILY JUNIOR STARTY A STŘÍDAVÉ STARTY 

Po zrušení  voj. základní služby pozitivním způsobem  byla kluby přivítána , možnost  v rámci dlouhodobého   

experimentu v působnosti kraje zavedení junior startů pro hráče od 18 -23 let a střídavého startu pro hráče

mládežnických kategorií v rámci kraje. Je to šance pro mladé talentované hráče možnosti startů z nižších

soutěží  v krajských soutěží. Nicméně toto se jeví jako praktická pomoc pro kluby hrajnící krajské soutěže.

Zavádění  junior startů z vyšších do nižších  okr. soutěží  mužů hrozí  výrazným ovlivňováním těchto soutěží

a myslím si, že proto v současnosti negování ze strany OFS Klatovy možnosti těchto startů do družstev 

hrajících okresní soutěže je správný a ochraňuje tím kluby i regulérnost soutěží.

Střádavé starty hráčů mládežnických kategorií je cesta správným směrem . Tyto starty z vyšších do nižších

 a opačným způsobem  napomáhají k udržení úrovně mládežnických soutěží  a jsou vítanou cestou , které

umožňuje v klubech účast svých družstev v soutěžích.

CO NENÍ ZAKÁZÁNO JE POVOLENO …

Bohužel,  dobré myšlenky se dokáže záhy zneužívat.  Týká se to i startů hráčů z klubů hrající vyšší soutěže do

soutěží  na úrovni OFS .Stačí k tomu tak málo,  hráče dáme do kluby v nižší soutěži na přestup s tím, že si vše

nechají stvrdit zpětným přestupem po uplynutí nejbližší možné hranice dalšího přestupu a z nižšího klubu 

umožní start za svůj tým na junior-start. Jak je to snadné…
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