
BOHATÁ HISTORIE FOTBALU PŘED ROKEM 1989 V POŠUMAVÍ  POSTRÁDÁ  ŠIRŠÍ A KOMPLETNĚJŠÍ

DOKUMENTACI. V  PŘEVÁŽNÉ VĚTŠINĚ KLUBŮ KTERÉ V TÉ DOBĚ EXISTOVALY  SVOJÍ ČINNOST 

VĚTŠINOU DOKUMENTOVANOU FOTMOU KRONIK A PODOBNĚ. BOHUŽEL NA ÚROVNI 

DŘÍVĚJŠÍHO OKRESU KLATOVY TATO CHYBÍ.  PROTO SI PŘIMOMEŇME  PROSTŘEDNICTVÍM  

HODNOCENÍ  V TISKU (NOVÉ KLATOVSKO)ALESPOŇ MALOU EXKURZÍ  DO OSMDESÁTÝCH LET  

VYBRAL JSEM  A ZPRACOVAL SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 1983/1984  ZCELA ZÁMĚRNĚ. JAKO PAMĚTNÍK  

SI TROUFÁM TVRDIT, ŽE V NAŠEM OKRESE TO BYL Z POHLEDU VÝSLEDKŮ TÝMŮ VE VYŠŠÍCH 

SOUTĚŽÍ  JEDEN Z NEÚSPĚŠNĚJŠÍCH SOUTĚŽNÍCH OBDOBÍ V POŠUMAVÍ  A TO NEJEN

 OSMDESÁTÝCH LET. 

DIVIZE
RH Sušice

v minulém ročníku 1982/1983 korunní princ soutěže  se stal tentokráte suverénním vítězem  !

Jako jediný celek hrající vyšší soutěže v průběhu tohoto ročníku nepoznal pocit 

porážky . S tímto primátem se nemohl pochlubit žádný tým v jiné soutěži a to až I.ligou 

konče. Sušice ztratila pouze osm bodů  za sedm remíz venku a jednu  plichtu  doma. Za 

podzim i jaro získala po 22 bodech , což  bylo o 10 bodů více než druhý exligový Rakovník.

Trenérem úspěšného kolektivu  který měl v tabulce skóre 75:16 byl František Lunda.

RH Okula Nýrsko

 byla druhým zástupcem okresu v divizi. Nýrsko si vedlo v silné konkurenci  výborně

a obsadilo v konečné tabulce 5. místo.V  průběhu celého soutěžního ročníku podlehlo

v souboji s těmi nejlepšími v tabulce, pouze uvedenému vítězi RH Sušici, Rakovníku, dalšímu

exligových týmů ČSAD Benešov a Lokomotivě Plzeň . Trenérem Nýrska byl Jiří Fryš, který

Jiří Fryš , který pokračoval v tomto ročníku s dalším postupným omlazováním mužstva  a tak

výsledný zisk 27 bodů a skóre 37:27 byl úspěšný a málo kdo ho  ani v tomto klubu  čekal.

KRAJSKÝ PŘEBOR
Nejvyšší soutěž v kraji se hrála ve dvou skupinách o dvanácti účastnících.  Obě naše želízka 

v ohni této konkurence byla zařazena do skupiny B. Jak nakonec potvrdil průběh  tohoto 

ročníku jednalo se o želízka opravdu žhavá.

Sokol Svéradice

tuto skupinu vyhrál a v následném dvojutkání o celkové vítězství v KP  dokázal vyhrát, získal

získal titul přeborníka kraje a postoupil  do divize. Základ tomuto úspěchu položily 

Svéradice  již druhým místem na podzim  , když skončily za favoritem skupiny ZČE Plzeň. 

Jako rozhodující pro konečný úspěch Svéradic  bylo vítězství ve vzájemném zápase 

hraném na hřišti ZČE  v Plzni . Vyvrcholením bylo vítězství v odvetném utkání o přeborníka

kraje  na svém hřišti  nad Slávií Karlovy Vary . Tomuto duelu přihlíželo neuvěřitelných 

2500 diváků!!

V POŠUMAVÍ  PŘED PŘED   ROKEM 1989

Soutěžní ročník 1983 / 1984

 POOHLÉDNUTÍ  DO MATERIÁLŮ Z HISTORIE  SOUTĚŽÍ   



Sport Horažďovice

druhý zástupce okresu v KP byly Horažďovice které se jako nováček v přeboru rozhodně 

neztratily a skončily na 8. místě. Ozdobou jejich působení byl  výkon v místním derby v 

pozdějším vítězem Sokolem Svéradice. Tento duel sehráli Horažďovičtí ve velkém stylu

a splnili svůj cíl - hrát dobrý fotbal a udržet se v KP. 

Krajská soutěž
O překvapení této soutěže nebylo nouze. Nutno připomenout, že to byla z pohledu týmů

z našeho okresu převážně překvapení příjemná. 

Start Luby   

patřily k těm příjemným překvapením . S bilancí 14 vítězství, 4 remíz a stejným počtem

 proher  a  posilou střelcem Aloisem Svobodou z Nýrska se  staly Luby vítězem soutěže  

s právem postupu do krajského přeboru.

VTJ Klatovy-Neznašovy s bilancí  13  výher, 4  proher a  5 pěti proher , skórem   46:21 a 

30 body)   skončily jako nováček soutěže na výborném druhém místě !

TJ Sušice   se výbornými jarními výkony s bilancí  14 - 1 - 7  51 : 31 a se ziskem  29 bodů 

se vyšvihla v tabulce na konečné 4. místo. 

RH Okula Nýrsko B  (11 - 4 - 7  34 : 27  26 ) skončila na 5. místě a také toto umístění patří

mezi příjemná překvapení. 

TJ Klatovy  ( 9  6  7  41 : 30 24)  s umístěním až na 6. místě naopak patřily mezi nepříjemné

překvapení soutěže. Už také proto, neboť  reprezentanti bývalého okresního města  

po podzimu mezi favority na postup. Situace vzniklá v oddíle  však jejich plány značně

zkomplikovala, jako např. odchod několika talentovaných hráčů k výkonu vojenské

základní služby  a dlouhotrvající zranění opor Mužíka Presla a dalších, jakož i problémy 

s hrací plochou pro trénink (tým trénoval ve Švihově)  apod.  V Klatovech doufají, že  vše 

výrazně usnadní otevření nově vybudované travnaté plochy , která nahradí původní

škvárový povrch hřiště Na Rozvoji. 

ŠV Velké Hydčice - tento celek  jak ukazují jeho výsledky se v krajské soutěži zabydluje 

o čemž svědčí  konečné 8. místo. 

VTJ Janovice  - vojáci skončili v tabulce na posledním místě, když nevyhráli ani jeden  duel, 

když se ziskem pouhých třech bodů a vysoce pasivním skóre 20:62  po zásluze opouští KS a 

sestupuje do okresního přeboru.  Je však otázkou zda se vůbec ve stavu ve kterém se 

nachází do  OP přihlásí. 

Krajský přebor dorostu

Štikou jedné ze skupin  KP se stali dorostenci Okuly Nýrsko, kteří si také zajistili

postup do finále . To se hrálo na jejich hřišti a svěřenci trenéra Karla Šnaura nezklamali a 

jen horším skóre nepostoupili  do vyšší soutěže.

Z dalších účastníků z našeho okresu  si vedl nejlépe Sokol Janovice , když skončil na velmi

pěkném 6. místě.  Na dalších místech a to na  sedmém se umístnily Horaďovice, osmé 

Klatovy a devátá se umístnil dorost TJ Sušice. Jedenácté a tudíž sestupové místo  patřilo

Sokolu Svéradice.



Krajský přebor žáků

Start Strážov  jako nováček svoji roli zvládl na výbornou. Dlouholetí kormidelníci žákovské

kopané v tomto oddíle Václav Vaněk a Josef Denk dovedli svoje svěřence až ke konečnému

3. místu. Toto umístění bylo podtrženy výbornými výkony na jaře, kdy Strážovští  prohráli

pouze na hřišti vítěze v Přešticích. 

Žáci RH Okula Nýrsko obsadili 4. místo, 5. místo získaly Horažďovice a sedmá se umístnila 

TJ Sušice. 

Jak bylo již v úvodu konstatováno, byl ročník 1983/1984 celkově velmi úspěšný. 

OHLÉDNUTÍ ZA SOUTĚŽNÍM   ROČNÍKEM 1983/1984 V OKRESE

Bilancování tohoto soutěžního ročníku v porování s těmi předcházejícími byl poněkud

netypický  z těchto důvodů:

1. Již při vydávání Rozpisu soutěží 1983/84 upozornilo předsednictvo Výboru fotbalového

svazu  v Klatovech a jeho sportovně technická komise oddíly na přísnější kurz , který v 

tomto ročníku bude nastolen vůči nepořádkům v základní evidenci. Důraz  byl položen

na evidenci hráčů , stav registračních a členských průkazů , které byly  splnění  náležitosti SŘ

pro start v mistrovských soutěžích. 

 Již první kontroly  v úvodních kolech naznačily , že nebraly oddíly toto varování  STK vážně.

Bylo zjištěno závažných nedostatků zejména v členských průkazech ČSTV. Z tohoto důvodu 

potrestala STK oddíly u kterých byly závady zjištěny nejen pokutou , ale i ztrátou  dvou bodů 

po skončení celého soutěžního ročníku . 

Na základě následné kontroly před zahájením jarní části soutěže byly po skončení ročníku 

odečteny  body následujícím oddílům : 

Okresní přebor : Sokol M. Bor 2 body, TJ Sušice B - 6 bodů

III. třída sk. A : Chudenice, Měcholupy, Švihov , Dlažov, Dešenice B - 2 body

III.tř. sk.  B : K. Hory, Strážov a Žihobce - 2 body

III. třída sk. C : Veřechov, Chanovice, N. Hory a Rabí - 2 body, Sokol Pačejov - 4 body. 
2. Při hodnocení minulých ročníků byl konstatován citelný nedostatek rozhodčích k řízení 

utkání . Toto byl další důvod opatření předsednictva VFS v Klatovech . Týkalo se povinnosti

 družstev hrající soutěže dospělých , mít činného , kvalifikovaného rozhodčího.  Nesplnění 

tohoto nařízení  mělo za následek ztrátu třech bodů za jednotlivé soutěžní období (podzim, 

jaro)  a finanční postih.  Cíl okresního fotbalového orgánu byl jasný - přinutit tímto

 způsobem  oddíly podílet se svým dílem zodpovědnosti  na řízení okresních soutěží 

vlastním náborem rozhodčích . Nově získaní rozhodčí  po získání průkazu rozhodčího adepta  

byli využíváni po dobu zkušební doby jednoho roku k řízení mládežnických  zápasů . 

Již první zkušenosti ukázaly,  že to bylo rozhodnutí P VFS  šťastné a  ku prospěchu mládežnické

kopané v našem okrese.Přestože se většina oddílů tomuto rozhodnutí podřídila  a tím přispěly

k naplnění záměru tohoto rozhodnutí musela STK přikročit odečtením bodů za nečinného 

rozhodčího postihnout tyto oddíly:

So Křenice, Snaha H. M. Boží, So Velhartice, So Kvasetice a So Pačejov  mínus 6 bodů

So Boběšice, So Běšiny, ŠV Žichovice, So Kolinec, PS Chanovice , So V. Bor a So zavlekov

mínus 3 body. Shodou okolností se jedná o oddíly z míst kam komise rozhodčích při obsazování

utkání velmi obtížně zajišťuje delegaci rozhodčích na soutěžní utkání. 



OKRESNÍ PŘEBOR

Od úvodního kola se odehrával velký souboj o prvenství mezi Startem Dešenice, Svatoboru

Hrádek a Sokolem MDŽ Nezamyslice.  Právě Nezamyslice byly největším překvapením OP.

Dlouhé období v průběhu tohoto ročníku  byly na čele tabulky . O své vedoucí postavení 

přišly po debaklu v Dešenicích  6 : 1, když si na podzim doma s tímto soupeřem poradily 

výhrou 3:0.  Vzájemný souboj mezi Hrádkem a Startem Dešenice A skončil na podzim 

dělbou bodů a tak oba aspiranti na  prvenství čekali na vzájmené klopýtnutí.  Dešenice

prohrou  v utkání výborné úrovně v Železné Rudě a remízou v Nezamyslicích. Svatobor také

dvakrát ztratil body doma za remízy se Startem Dešenice a Sokolem Hradešice. 

V závěrečném účtování na tom byly nakonec nejlépe Dešenice, které však ale postup do 

kraj. soutěže připravily sami ztrátou dvou bodů za postih(viz text na předcházející straně) 

bylo to rozhodnutí pro Dešenice kruté, ale bylo oznámeno oddílu o tomto postihu již v 

měsíci září a funkcionáři Startu s tímto postihem museli po skončení ročníku počítat.

V Dešenicích  kde hraje vedle talentovaných odchovanců  nýrské kopané udělali za poslední 

dva kroky hodně práce  a hráči na hřišti pod vedením trenéra Grunthema , který se opírá 

o výkony zkušených hráčů A.Prančla, Tomaščíka, Vávry a Míry Lepšího , kteří udělají určitě

v příštím ročníku vše proto, aby své vítězství v OP zopakovali. 

Svatobor Hrádek , kolektiv vedený trenérem Jindřichem Zdeňkem  se po roční přestávce 

vrací z okresu zpět do krajské soutěže . Přejeme jim, aby navázali na úspěchy v přeboru

okresu  kde získali sympatie za slušnou hru i vystupování hráčů. 

Z okresního přeboru sestupuje B tým Sportu Horažďovice a Sokol Malý Bor. 

III. TŘÍDA skupina A

Vítězem klatovské skupiny se po velmi dramatickém souboji  trojice Janovice, Bezděkov a 

Mochtín stal posledně jmenovaný tým. Mochtínští  si vítězství zajistili  nejvyrovnanějšími 

výkony  v průběhu jara. Za vše vypovídá jarní skóre 42 : 6 na kterém se podílel výraznou 

měrou nejlepší střelec soutěže Lubomír Kašpar, který z 25 branek  sám na jaře skóroval

patnáctkrát. 

Druhé místo ve skupině  s jednobodovou ztrátou patří Bezděkovu a to je velké překvapení. 

Oddíl s krátkou historií dosáhl tak po dobu svého trvání nejlepšího umístě. V rozhodujícím 

se Sokolem  Mochtín doma 1 : 3 se přesvědčili, že postup si zajistil lepší kolektiv. Navíc 

Bezděkov většinu svým domácích zápasů vyhrál  vždy pouze o branku, zatím co Mochtín své

soupeře doslova válcoval. Kolektiv z Mochtína se tak vrací pod vedením svého trenéra 

Karla Šota se tak po dvouroční odmlce vrací zpět do okresního přeboru.

III. TŘÍDA skupina B

Dalším úspěšným kolektivem  který si zajistil postup do okresního přeboru je Sokol

Běšiny. Bývalý účastník nejvyšší okresní soutěže si vedl ve své skupině III. třídy suverénně.  

Přesto na jaře překvapivě prohrál v Kolinci a ve Strážově , ale i tak impozantní skóre 86 : 26 

a ziskem 31 bodů(to ještě o dva body odečtením přišel) má svojí vypovídající hodnotu k 

oprávněnosti postupu. Velký podíl na tomto úspěchu  Běšin má dlouholetý hráč , střelec 

i funkcionář Pavel Vacek.

  Na druhém místě skončil Sokol Kolinec , když velké penzum na tomto umístění má 

nejlepší střelec týmu i celé soutěže Honza Beneš. Tento kanonýr sám dal z 59 branek 

Kolince  22 gólů .

K hodnocení jednotlivých soutěží :

chybovaly ztrátou bodu doma s M.Borem a St. Luby B , remízou venku v Sušici a v 



TJ Kašperské Hory , to je jméno oddílu který získal v tabnulce III.třídy sk. B 3. místo a navíc

se tento celek ozdobil vítězstvím soutěže slušnosti.  Mezi štiku soutěže patřila Snaha H.M.

Boží . Pokud by ten to tým neztratil 6 bodů za nečinného rozhodčího , pak by skončil v 

tabulce  dokonce na druhém místě!

III. TŘÍDA skupina B

Dlouho signalizovaný souboj o prvenství ve skupině mezi Myslívem a Zavlekovem skončil

úspěchem Sokola Myslív.  Výkony obou mužstev byly velmi vyrovnané a po odpadnutí 

Velkého Boru z boje o první místo mezi sebou soupeřily o postup a to doslova až do 

posledního kola.  Výrazně se zlepšil Sokol Veřechov, kterému patří 4.místo. Nováček PS 

Chanovice, který za sebou nechal v tabulce týmy V.Hydčice, Paejova a Kvasetic  překvapil 

celkovým ziskem 6. místa . Naopak poslední místo v soutěži slušnosti obsadil Sokol Milčice. 





NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ STŘELCI BRANEK   1984 / 1985
OKRESNÍ PŘEBOR

1 Kašpar Mochtín 25 branek

2 Kolář Zdeněk Běšiny 21

3 Jobek Miroslav RH Ž.Ruda 18

4 Adam Hradešice 14

5 Šašek Fr. Hradešice 13

6 Lukeš Mochtín 12

7 Tureček Mochtín 12

8 Třešňák Nezamyslice 10

9 Koula RH Ž.Ruda 9

10 Mareš Milan M. Bor 8

11 Kovanda Myslív 8

První dvě místa v tabulce patří hráčům z oddílů, které v minulém ročníku  hráli nižší  soutěž . 

Výbornou  střeleckou bilanci si udržuje Lubomír Kašpar z Mochtína. V loňském ročníku dal

26 branek a  v tomto pouze o jednu méně.  Druhý v pořadí Zdeněk Kolář z Běšin měl sice

slabší střeleckou mušku na jaře, ale přesto se oproti minulému roku zlepšil o sedm branek.

Výrazně se prosadil po přestupu z Veřechova do Hradešic Radek Adam. Na jaře stačil 

nastřílet svým soupeřům 14 branek ! Tento kanonýr v loni obsadil 2. místo ve III. třídě  kde

dal 15 branek za celý soutěžní ročník. Velký favorit po podzimu na titul krále střelců v OP 

František Šašek  přestoupil v zimní přestávce do Chanovic. 

III. TŘÍDA - skupina  A 

1 Šindelář Josef Strážov 23 branek

2 Šperl Václav Janovice 23

3 Vyčichl Jiří Dlažov 18

4 Trnovský Broňa Janovice 18

5 Čížek Zdeněk Klatovy B 17

6 Suk Milan Klatovy B 16

7 Sláma Václav Bezděkov 15

8 Štraser Václav Vrhaveč 14

9 Nejdl Alois Bezděkov 13

10 Bláha Měčín 13

Oproti předcházejícímu ročníku se i v této třídě střelci na prvních dvou místech značně 

polepšili. Šindelář ze Strážova , který pro zranění dlouho pauzíroval dal v loni 4 branky což 



je zlepšení o 21 branek, Šperl z Janovic se zlepšil o 10 a Vyčichl z Dlažovao 13  a Trnovský z

 Janovic o 16  gólů.  Nedařilo se Václavu Andrlíkovi z Měčína, který si oproti minulému ročníku 

zhoršil o 13 branek.  Jiří Holý z Měcholup byl v minulém ročníku mezi nejlepšími utrpěl při mistrovském 

utkání bohužel vážné zranění , které ho vyřadilo z aktivní činnosti a to je pro fotbal v tomto

oddílu  velké oslabení. 

III. TŘÍDA - skupina  B

1 Šírek Ladislav Kolinec 27 branek

2 Uhlík Petr Nezdice 23

3 Kankrlík  Josef Nezdice 20

4 Brejcha Fr. Hrádek B 20

5 Václavík Vlasta Soběšice 19

6 Chlada Jar. K. Hory 18

7 Fecko Andrej Žihobce 17

8 Rajský Jiří Žichovice 16

9 Švehla Vlad. Rabí 15

10 Žitník Silvestr Hrádek B 13

Vítěz skupiny Ladislav Šírek z Kolince dal společně s Františkem Šakem (Hradešice+Chanovice) 

nejvíce branek  ze všech soutěží. Druhý Uhlík z Nezdic dal v minulém ročníku 13 a Kankrlík  

ze stejného klubu dokonce branek osmnáct. Polepšil se i Václavík ze Soběšic o 4 a Chlada z

K. Hor o pět branek.

III. TŘÍDA - skupina  C

1 Pilek Petr N. Hory 17 branek

2 Baier Zdeněk Chanovice 15

3 Černý Josef Chanovice 14

4 Šašek Frant. Chanovice 14

5 Vaněk Luděk Chanovice 14

6 Marek  Vojtěch N. Hory 14

7 Přerost Karel zavlekov 11

8 Král František Veřechov 9

9 Pintíř Josef Chanovice 9

10 Vaněk Pavel V.Hydčice B 9

Z loňského ročníku si udrželi pozice mezi nejlepší desítkou pouze Přerost ze Zavlekova  se 

stejným počtem branek a Vojta Marek z Nalžovských Hor , který se dokázal polepšit o 4 góly. 

Minulý vítěz Hlaváč Pačejova autor v loni 16 branek v tomto ročníku vůbec nehrál. Kovanda z

Myslíva  se oproti minulému ročníku pohoršil o sedm branek. Čtvrtý z minulého ročníku Fous 

ze Zavlekova dal na podzim 8 branek a od jara hraje za Horažďovice. 

CELKOVÉ POŘADÍ STŘELCŮ BEZ ROZDÍLU SOUTĚŽÍ
1.-2. Šírek Ladislav Kolinec 27 branek

1.-2. Šašek Frant. Chanovice 27

3. Kašpar Lubom. Mochtín 25

4.-6. Šindelář Strážov 23

4.-6. Šperl Janovice 23

4.-6. Uhlík Petr Nezdice 23



7. Kolář Zdeněk Běšiny 21

8. Kankrlík Josef Nezdice 20

9. Václavík Vl. Soběšice 19

10.-14. Jobek Ž. Ruda 18

10.-14. Vyčichl Dlažov 18

10.-14. Trnovský Janovice 18

10.-14. Chlada Jar. K. Hory 18

10.-14. Brejcha Hrádek B 18



b


