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Lední hokej, hra, která zrychluje tep sportovních srdcí miliónů...

Lední hokej, hra, jejíž vzruch, boj, nekonečný řetězec proměnlivých situací je jako život sám.

 Oddáváme se jí s chlapeckou radostí. Vrháme se do jejího proudu po celých generacích.

 Zvoní v ní zlaté medaile. Žije v ní touha mládeže prodat se nejen silou ramen, ale i silou myšlenky na 
výslunní úspěchu:

 Lední hokej, naše hra, naše radost...

 

Tato publikace budiž přijata jako poděkování a ocenění všem, kteří obuli brusle a oblékli dres 
Veverské Bítýšky a reprezentovali hokejový oddíl v různých časových obdobích jeho 45 - ti leté 
historie.



 O počátcích hry zvané lední hokej byla napsána nejedna řádka, proto si jen připomeňme, že 3.března 
1875 sehráli studenti McGill University z Montrealu v hale Victoria Skating Rink první zápas nového 
sportu. Hra se rychle šířila, zejména mezi vysokoškolskými studenty a ve vojenských posádkách a pak 
i dále po celém území tehdejšího britského území tzv.Kolonie - Kanady.

 Čeští sportovci se dozvěděli o kanadském hokeji už v roce 1905, kdy byla u nás publikována tzv. 
svatomořická pravidla "bandy" na ledě. 14.února 1909 se hrálo na kluzišti pražské Slavie I.mistrovství 
zemí Koruny České v kanadském hokeji, jemuž se v začátcích říkalo "bully". Vítězem a tím i prvním 
českým mistrem se stala Slavie Praha. Na II.mistrovství Evropy v Berlíně v r. 1911 již český tým 
převzal pohár s nápisem "Boheme - Český svaz Hockeyový" za titul Mistra Evropy.

 Prvním moravským klubem je SK Velké Meziříčí, který byl ustaven v r. 1905 a s hokejem začal v r. 
1907, co jej přinesli studenti z Prahy.

 A jak začínali s hokejem v Brně? V roce 1910 zorganizoval známý propagátor sportu židenický 
mydlář Cyril Lacina ukázkové utkání v bandyhokeji mezi Moravskou Slavií a SK Velké Meziříčí (2:6). 
V r. 1917 vzniklo hokejové mužstvo Moravské Slavie. Hráči zakoupili dva puky, tucet holí a podle 
projektu stavitele Hrdiny si pořídili i hrazení. Delší strany pevné, krátké skládací, branky předpisové. 
Roku 1927 se ustavily i oddíly u Vysokoškolského sportu, dále Marathon Žabovřesky, začínaly hrát 
Husovice a Královo Pole. Západomoravská župa hokejového svazu byla ustavena již v roce 1922.

 A tak se dalo pokračovat po jednotlivých krajích, okresech, městech a městečkách. Hokej získával 
větší a větší oblibu a šířil se po celé republice. V historických záznamech snad nenajdeme místo, kde 
by nejrychlejší kolektivní hra na světě alespoň na krátké časové období nezapustila své kořeny. 
Veverská Bítýška samozřejmě není výjimkou. V roce 1953 se několik nadšenců rozhodlo vybudovat 
kluziště na Ostrůvku a upustit lední plochu řeky Svratky, kde se dosud lední hokej neorganizovaně 
hrával...

 V roce 1953 byly na Ostrůvku vybudovány sportovní šatny, v roce 1954 instalováno osvětlení, 
zbudovány mantinely a lední hokej mohl zahájit své účinkování. Na budování hokejového hřiště se 
největší měrou podíleli pánové J.Klusák, V.Popelka, F.Králík, O.Bešter, V.Šanca, J.Rozkošný a 
K.Cvrk.

 K zahájení činnosti chyběla nákladná výstroj, ale i tu se podařilo díky finanční podpoře KV DSO 
Jiskra a aktivitě MUDr.Balabána před startem sezóny 1954 - 55 zajistit. A tak se mohlo 14.1.1955 
uskutečnit první přátelské utkání v ledním hokeji se Sokolem Chudčice, ve kterém domácí podlehli 4:7. 
Branky vsítili V.Popelka, B.Jebáček, M.Konečný a J.Procházka. první oficiální mužstvo hrálo v této 
sestavě: M.Drápal, F.Brychta, M.Konečný, P.Ambroz, J.Procházka, V.Popelka, O.Bešter, B.Jebáček, 
V.Šanca, L.Stehno, K.Ráček,M.Lajcman, J.Klusák a v roce 1955 je doplnili hráči MUDr.Balabán, 
Smejkal, Pleva, A.Drápal, Zahradníček, Urbánek, J.Šebetovský, Z.Gabriel, F.Drábík a I.Blažek. 
Prvním rozhodčím byl František Toman. Na počátku své existence neměl oddíl LH samostatný výbor a 
jeho chod rámcově řídil výbor oddílu kopané v čele s předsedou J.Rozkošným. Po stránce organizační 
vedli LH postupně ing.Helán, V.Popelka, J.Mifek a K.Cvrk.



Úplně první družstvo dospělých TJ Jiskra z r.1955. Zleva F.Drábík, A.Drápal, M.Konečný, Vlk, 
J.Baraš, Z.Gabriel, ing.O.Helán, J.Šebetovský a V.Popelka. Tenkrát ještě brankař chytal v obyčejné 
rukavici a ing.Helán si první lapačku nechal na zakázku vyrobit v Brně.



 



 Sportovní úspěchy rodícího se oddílu daly však na sebe ještě určitou dobu čekat, jenom snaha a vůle 
na sportovním kolbišti někdy nestačí. Po počátečních neúspěších se I.mužstvo dostalo do krize.

 Je proto nutné ocenit práci ing.Oldřicha Helána, který se ujal vedení dorosteneckého družstva, jehož 
výkony se rok od roku lepšily. O úrovni zmíněné soutěže svědčí skutečnost, že jsme na našem kluzišti 
viděli pozdější znamenité borce Richarda Fardu, Bavora, Guryču a další známé ligové hokejisty. Po 
odchodu několika hráčů z kádru na vojnu nebo do brněnských oddílů, zbylo z výborného kolektivu 
torzo. Nastalo opět období, kdy se rozhodovalo o existenci ledního hokeje ve Veverské Bítýšce, 
protože činnost mužstva dospělých byla již v klidu. Nové oživení činnosti oddílu nastalo po příchodu 
Břetislava Skalníka, který za nemalého Karla Cvrka st., Jana Myšky a J.Staníčka udrželi oddíl s velkou 
námahou až do roku 1966 v chodu. V tomto roce se konečně zkonsolidoval kádr I.mužstva, když se 
vrátila do mateřského oddílu většina dřívějších dorostenců ze základní vojenské služby a z brněnských 
týmů ZKL Brno, KPS Brno a Universita až do roku 1970.

 

V sezóně 1955 - 56 bylo založeno dorostenecké družstvo, které začalo hrávat v této podobě: 
Zábranský, Gabriel, Kloss, Králík, Šebetovský, J.Králík, Pitela, Šanca, Myška, Bešter a Groh. Prvním 
soupeřem bylo SOU Veveří a po brankách Šebetovského, Králíka a Beštery zvítězili domácí 3:1. 
Současně nastoupilo družstvo do okresní soutěže a v sezóně 1957 - 58 získalo titul přeborníka okresu 
Brno - venkov. Celek postupně doplňovali hráči J.Staníček, J.Pacek, M.Kula, J.Ustohal, J.Drápal, 
O.Kovář, M.Muhlpacher, M.Hajný, F. a J. Patočkové, J.Fišer, J.Hamrla, L.Chlubný, L.Šišpera, 
J.Dundáček, J.Srnec a další. Získáním titulu si tým dorostu vybojoval postupu do krajských soutěží, 
kde hrála tak zdatná mužstva jako KPŠ Brno, Zbrojovka Brno, Nedvědice a další.

 Pro dokreslení situace v dobách, kdy hokej v naší obci teprve bojoval o své místo na slunci, 
přinášíme opis originální zprávy o činnosti ze sezóny 1962 - 63, jak ji vypracovala dvojice K.Cvrk st. a 
B.Skalník.



 Zpráva o činnosti oddílu ledního hokeje z roku 1962/63

 Oddíl ledního hokeje má dvě družstva a to mužů a dorostu. oddíl mužů se probojoval do III. třídy v 
roce 1961, v roce 1962 však bude opět sestupovat, neboť se umístil se 4 body na posledním místě.  
Umístění mužů je zasloužené, neboť jsme po celou sezónu zápasili s nedostatkem výkonných hráčů. 
Dnes se nedá s devíti hráči hrát mistrovství. Někdy nás nastupovalo dokonce ještě méně. Dorost hrál 
ve stabilní sestavě o 11 hráčích, projevila se však menší fyzická zdatnost těch nejmladších, kteří přešli  
do dorostu ze žáků. Čeho je třeba si cenit je dochvilnost a obětavost téměř všech dorostenců.

 V přátelských a mistrovských utkáních oddíl nastřílel 76 branek, nejlepšími střelci oddílu jsou: 
Blažek Aleš 17 branek, Skalník Břetislav se 16 brankami, Cvrk Karel se 13 brankami. Další střelci  
branek: Drábík 5, Klimeš 5, Helán 5, Myška 4, Hajný 4, Cvrk Luboš 3, Šanca 2, Vrzal Jiří a Popelka 1.

 Letošní zima, i když pro tvorbu ledu velmi příznivá, nám způsobila nemalé potíže. Provedli jsme před 
zimou úpravu čerpadel, ovšem při velkých mrazech nám vedení zamrzlo a díky pochopení v Rico n.p.  
jsme mohli uvádět jen s největšími potížemi čerpadla do chodu. Dále sníh a občasný odměk nám 
zrovna tak zatápěly, že bylo třeba největšího úsilí pro úpravu ledové plochy.

 Veškeré práce si hráči dělali skoro sami bez cizí pomoci a počet brigádnických hodin bychom mohli  
spočítat nejméně na 1.000 hodin. Zatím obecenstvo ve Veverské Bítýšce nepřišlo hokeji na chuť a 
návštěvy byly opravdu minimální. Snad pro příště, až bude oddíl v plné síle po stránce hráčské 
(počítáme s návratem vojáků) bude hra opravdu na výši a jistě se probojujeme zpět do vyšší soutěže. I  
když jsme v soutěžích neuspěli, myslím, že práce na kluzišti se opravdu vyplatila, neboť kluziště bylo 
volně přístupné po celou zimu jak mládeži, tak i dospělým a jistě pomohlo v plné míře zajistit těm, kdo 
chtěl, minimálně jednu hodinu tělovýchovy denně (bruslili však někteří celý den). Škola uspořádala 
SHM a vítězem se stala devátá třída. Kluziště bylo k dispozici i pro školu.

 Chtěli bychom uvést: to, co bylo ve Veverské Bítýšce bezplatně, na kluzištích, kde jsme hostovali,  
musel každý hrající zaplatit. Myslíme, že by bylo třeba, aby pro příští léta hlavní výbor se touto situací 
zabýval a pomohl oddílu zajišťovat finanční úhradu tím, že by pro určité dny zajišťoval výběrčí.  
Funkcionáři oddílu led. hokeje stačili tak na úpravu kluziště a zajištění pořadatelské služby.

 Co oddíl bolí: mantinely, hadice a čerpací stanice. Hadice máme vypůjčeny od s.Skalníka, motor z  
Rica a doprava autobusem je velmi drahá. Jistě by bylo v moci podniků ve Veverské Bítýšce, že by 
mohly pomoci při zájezdech oddílu nákladními automobily. Se stejným problémem zápasí přece i oddíl  
kopané a stálo by to opravdu za uvážení!!! Mantinely dosluhují a může se stát, že by nám utkání na 
našem hřišti nebyla vůbec povolena. A co kdyby došlo k úrazu o mantinel, který při nejlepší snaze 
nemůže být dán do takového stavu, aby vyhovoval. Pro přípravu kluziště jsme v tomto období udělali  
všechno, co jsme mohli: včas postavené mantinely, včas proveden postřik i běžná údržba. I s hráči bylo 
hovořeno o účasti na utkáních, ovšem někdy nemoc, někdy i nezájem nakonec rozhodoval o výsledcích 
utkání. Přáli bychom si, aby zimní tělovýchova na kluzišti se stala záležitostí jak dospělých, tak i  
mládeže a budeme usilovat o to, aby i ČSM vzal nejen na vědomí, že tělovýchova ve Veverské Bítýšce 
existuje, ale aby se jí aktivně zúčastnil. Máme zájem na každém, kdo to myslí s tělovýchovou dobře.  
Během roku 1962 nám neznámí výtržníci poškozovali jak kabinu, tak i násilně vnikli do zamknutých 
místností. To nesvědčí o dobrém poměru k společnému vlastnictví. Opravili jsme kabiny a okna byla 
opět rozbita. Navrhujeme proto, aby oplocení Ostrůvku od řeky bylo posunuto blíže k hřišti (provedeme 
ve spolupráci s oddílem odbíjené), opravila se branka a Ostrůvek se opatřil zámkem, aby tělovýchova 
byla prováděna za určitého dozoru (klíč by dostala škola, Pionýr a vedoucí oddílů. Jen tak lze provést  
pořádek. Pokud jde o čerpací stanici: škola přislíbila z bouračky materiál na výstavbu a výkop by 



provedli členové oddílu za přispění zedníků - odborníků z našich řad.

 Dorost je účastníkem I.a třídy kraj. přeboru, zatím je na posledním místě proto, že Královopolská 
nenastoupila k utkání. Bude asi řešit sekce ledního hokeje, kdo sestoupí, zda my či Kr.Pole. Čeká nás 
hodně práce, té se ale nebojíme a jsme přesvědčeni, že oddíl ledního hokeje bude složkou, která bude 
opravdu dobře pracovat a k brigádnické práci vyzýváme všechny oddíly TJ Jiskra.

 Za oddíl ledního hokeje

 Cvrk K., Skalník B. v.r.

 

Začátkem šedesátých let byl ustaven první řádný výbor oddílu ledního hokeje, jehož předsedou se stal 
K.Cvrk st., organizačním pracovníkem pak Břetislav Skalník. Celek dospělých doplnili postupně další 
hráči a to především B.Skalník po přestupu z Maršova, V.Srnec, B.Klimeš, A.Blažek, Karel Cvrk Ml., 
L.Cvrk, J.Juran, M.Kotouček, J.Zavřel, P.Vacek, K.Hermány, J.Slanina a další.

 V sezóně 1967 - 68 mužstvo zvítězilo v okresní soutěži a postoupilo do okresního přeboru, jehož 
vítězem se stalo v následující sezóně 1968 - 69. Na tomto úspěchu, doposud v nejvýznamnějším v 
historii hokeje ve Veverské Bítýšce, se podíleli i domácí odchovanci František Patočka a Jiří Vrzal 
přestupivší ze ZKL Brno a University Brno a František Klíma, který strávil svá vojenská léta v Dukle 
Košice. V těchto letech provedli členové oddílu i rekonstrukci a přístavbu kabin, instalaci teplé vody a 
sprch, elektroinstalaci na kluzišti, úpravu mantinelů a uvedli do provozu malé kluziště pro veřejnost.



 

 







Fotografie I.mužstva dospělých, které v následujících pěti sezónách působilo v krajském přeboru, 
dvakrát obsadilo 2.místo a jednou, bohužel, neúspěšně bojovalo s týmem Sloupu o postup do divize. 
Tento historicky největší úspěch skončil po výsledcích 5:5 a 7:8 jen těsně pod vrcholem svého 
naplnění. 

Sezóna 1971 - 72 se navždy a nesmazatelně zapsala mezi nezapomenutelné v celé historii hokeje ve 
Veverské Bítýšce. Navázat na ni se doposud žádné generaci hokejistů nepodařilo. Na skvělá utkání 
hraná na kluzišti Na Ostrůvku, na vynikající návštěvy a bouřlivou atmosféru však mnozí vzpomínají 
dodnes. Domácí hřiště se i díky pravidelně doslova obsypanému Ostrůvku stalo téměř nedobytným. Jak 
to však v životě bývá, všechno má svůj konec. Kariéra mnohých hráčů se přiblížila svému naplnění a 
tak sezóna 1973 - 74 přinesla i tu smutnější tvář sportu. Již částečně obměněnému kádru se nepodařilo 
udržet příslušnost v krajském přeboru a přišel sestup do okresu. Po tomto nezdaru ukončili svoji 
bohatou činnost aktivních hráčů F.Patočka, F.Klíma, M.Hajný a B.Klimeš. Hokejový oddíl se rázem 
začal potýkat s obrovským nedostatkem hráčů, jelikož celek dorostu byl mezitím rozpuštěn a ti, kteří z 
něj vyšli v předchozích létech hokeje zanechali především proto, že se do nabitého kádru I.Mužstva 
neměli šanci propracovat. A to si dorost té doby nevedl vůbec špatně, neboť po celou dobu rovněž 
působil v krajské soutěži. Naštěstí se alespoň někteří po absolvování základní vojenské služby k 
nejrychlejší kolektivní hře naší planety zase vrátili a tradice hokeje v naší obci měla své pokračovatele. 
Nakonec o tom svědčí i následující fotodokumentace.



Z tohoto celku se později v týmu dospělých pravidelně objevovali J. a Jan.Juran, Jiří Helán, Jara 
Juran, Milan Kříž a Pavel Vacek, z dalších ročníků dorostu se do I.Mužstva propracovali Jiří Popelka,  
Jiří Seidl, Petr Kotouček a Laďa Pokorný. Nezapomenutelnou postavou a ústřední osobou 
následujících fotografií je gólman "Dědek" Kučera, který byl oporou jak dorostu, tak posléze celku 
mužů a podílel se velkou měrou na vzestupu hokeje ve Veverské Bítýšce.





Fotografie ze zimního stadiónu v Blansku z roku 1974 po prohraném utkání se Spartakem Telč, jenž 
se stalo na delší dobu posledním v krajské soutěži. Stojí zleva: J. Vrzal, F. Klíma, B. Skalník, P. Vacek,  
F. Patočka, J. Slanina, J. Myška. V pokleku zleva: J. Juran, B. Klimeš, J. Kučera, J. Drábek, M. Hajný,  
J. Zavřel. 

 

Po rozčarování ze sestupu do okresního přeboru nastaly pravděpodobně nejtěžší časy za celou dobu 
trvání ledního hokeje v našem městečku. Naprosto se rozpadlo veškeré zázemí, jak funkcionářské, tak i  
materiální. Činnost na kluzišti Na Ostrůvku se po plánovaném rozšíření hrací plochy již nepodařilo 
obnovit a hokejisté museli hledat asyl na zimních stadionech. Jen velmi těžce se dával dohromady kádr 
hráčů a tak jediným, i když pro budoucnost nezanedbatelným pozitivem, bylo fungování celku žáků a v 
návaznosti na to i dorostu. A mnozí z tehdy začínajících vydrželi u této krásné hry až doposud. Náznak 
zlepšení situace přinesla sezóna 1976 - 77, kdy se mužstvo mužů stalo vítězem okresního přeboru a 
postoupilo do krajského přeboru II. třídy, i když tam vydrželo pouze jeden rok.

 







Žáci v letech 1970 - 1974 pravidelně bojovali o titul přeborníka okresu a postupně se tak 
vykrystalizoval základní kádr pro tým dorostu. Ten v sezóně 1975 - 76 postoupil do tehdejšího 
krajského přeboru II. třídy a mnozí hráči velice záhy doplnili a posílili i celek mužů. Mezi prvními to 
byl především Josef Mifek, který ač znám především jako vynikající fotbalista, stejně zdatně ovládl i 
hokejovou hůl a pravidelně ve všech kategoriích nakládal za záda soupeřových gólmanů slušnou porci 
branek. Co však bylo podstatné a potěšující, to byl fakt, že se znovu objevilo množství mladých hráčů a 
tak příští roky se pro hokej hned jevili jako veselejší.

 







Veverskou Bítýšku na turnaji v Kopřivnici reprezentovali: klečící zleva - Šlof, Pelíšek, Lajcman, 
Novotný, Patočka, Zduba, Nečas. Stojící zleva -vedoucí V. Valášek, Zbytek, Los, Procházka, 
Šnepfenger, Brychta, Skalník, Zeman, Dvořáček a trenér Skalník. Na postupu do národního finále se 
podíleli i Kropáček, Hakl, D. Ondriáš a R. Koláčný.

 



 1. - 4. březen 1979 je dalším nezapomenutelným datem v historii našeho hokeje. Po vítězstvích v 
okresním a krajském kole se totiž žáci probojovali na kopřivnický zimní stadion, který byl dějištěm 
XIII. ročníku národního finále Pionýrské sportovní ligy "O putovní pohár reprezentačního mužstva 
ČSSR" v ledním hokeji. Jak je patrno z výše uvedeného byla trošku jiná doba, ale co se týče hokeje 
samotného, tak to naštěstí nemělo na nic vliv a už vůbec to nesnižuje ten neskutečný úspěch našich 
nejmladších. Konečné pořadí bylo nakonec následující: 1. Hradec Králové, 2. Sokolov, 3. Vítkovice, 4. 
Chomutov, 5. Kladno, 6. VEVERSKÁ BÍTÝŠKA, 7. Praha, 8. České Budějovice. A tak si dovolím 
ocitovat z tehdejšího tisku. Rovnost psala: "Už samotné vítězství v krajském kole a postup mezi nejlepší  
školní týmy v ČSR byl pro hokejisty Vev.Bítýšky ohromným úspěchem. A šesté místo na finále v 
Kopřivnici, které přivezli rozhodně není úspěchem. Vždyť za nimi zůstali reprezentanti Jihočeského 
kraje, složení převážně z hráčů Motoru České Budějovice i Pražané. Ve skupině nejprve podlehli  
Sokolovu 0:12 a pak ve velmi hezkém střetnutí pozdějšími vítězi H.Králové 3:6. Jihočechy porazili 4:3 
a v souboji o páté místo, kdy už došly síly prohráli s Kladnem 0:15. Nejlepším hráčem byl Skalník,  
který dal čtyři branky a na všechny zbývající nahrál. "Čs.sport pak komentoval takto: "Velmi milým 
překvapením byli kluci z Vev.Bítýšky. Kdyby se udílel nějaký pohár nejsympatičtějšího mužstva, jistě by 
ho dováželi právě oni. Posuďte sami: družstva pod vedením trenéra Skalníka a učitele Valáška trénuje 
pouze v sezóně, a to jednou týdně. Kluci jsou tedy proti ostatním amatéři v nejčistším slova smyslu - 
jsou fyzicky všestranní, nezhýčkaní z fotbálku na pláccích, z tenisu, plavání, z pohybu v přírodě i z  
tvrdé práce: byli například chváleni za pomoc při výstavbě kabin TJ. Letos jinak příznivá zima 
umožnila vybruslit se na rybnících, ale to nelze s cílevědomým, specializovaným a nepoměrně 
častějším tréninkem jiných vůbec srovnávat. Dobyli ohromného úspěchu. poprvé se probojovali až do 
národního finále. pro vedení i pro kluky je to zážitek na celý život."

 I z tohoto kolektivu se později vytvořila pevná kostra nejprve v dorostu a později i v I. mužstvu, což 
jen potvrzuje fakt, že dobrá parta a navzájem si pomáhající spoluhráči vytvoří schopný tým v kterékoli 
kategorii. A na ten nezapomenutelný zážitek se dostane v kabině celku dospělých ještě dnes, protože 
někteří tehdejší aktéři v ní doposud sedí.



Předposlední desetiletí historie ledního hokeje ve Veverské Bítýšce, tedy léta 1980 - 1990, přineslo 
znovuoživení a větší radost z dosavadních výsledků, než předchozí sedmdesátá, poněkud smutnější 
roky. Příliv hráčů především v žákovské a dorostenecké kategorii, solidní zimy, které umožnily 
odehrání množství zápasů a odtrénování bezpočtu hodin na nově vybudovaném kluzišti v areálu TJ, to 
vše značnou měrou přispělo k návratu do krajského přeboru mužů. A i když se ještě dvakrát sestoupilo 
do okresu, vždy to bylo pouze na jednu sezónu, protože hráčský materiál už byl tak kvalitní a rozdíl 
mezi oběma soutěžemi tak velký, že jsme prakticky v celém našem okrese neměli soupeře. V kádru I. 
mužstva

se postupně vystřídali tito borci: P.Kotouček, J.Urbánek, Z.Poláček, Z.Šlof, M.Novák, Fojt, 
M.Kotouček, Petr Hakl, Pavel Hakl, M.Hakl, J.Hemala, J.Kříž, R.Nahodil, B.Skalník st., L.Pelíšek, 
J.Brychta, J.Čech, St.Hladký, B.Ondriáš, M.Prokeš, J.Vašín, Dr.P.Vacek, J.Koláčný, J.Zduba, 
L.Pokorný, J.Kropáček, M.Lajcman, I.Karásek, A.Mikauš a B.W.Skalník.

 Rovněž žáci a dorost si nepočínali špatně. V tomto desetiletí totiž oba celky obsadily shodně dvakrát 
první místo, čímž se mohly pyšnit titulem přeborník okresu Brno - venkov a stejně tak dvakrát obsadily 
příčku druhou. Mnozí z nich se potom postupně propracovali až do prvního mužstva. Nečastěji se v 
juniorských letech v našem dresu objevovali: Houbal, P.Kylián, M.Hajný, J.Juran, R.Juran, M.Borek, 
T.Groh, V.Los, A.Staníček, M.Leicman, L.Strachoň, B.Šanca, D.Horák, B.Ondriáš, V.Valášek, 
J.Šanca, Z.Šinkovský, J.Vašín, J.Pavlíček, O.Kovář, P.Maňák, M.Niedermeier, J.Králík, Srnec P., 
Lajcman A., Pavloušek, P.Valeš, V.Srnec, M.Ráček, P.Fuchs, R.Věchet a další.

 Jak už bylo výše zmíněno hokejisté po dlouhých létech cestování za ledem našli domov na zbrusu 
novém kluzišti v areálu TJ, které svépomocí zbudovali. A tak se zase mohli diváci přijít podívat, jak se 
hraje v domácím prostředí, jak se hokej za ty roky, co ho na vlastní oči neviděli změnil a kdo vlastně 
pokračuje dále v bohaté tradici této hry v naší obci. A i když s námi paní Zima laškuje dodnes, v 
některých sezónách se dařilo udržet ledovou plochu v provozu 6 - 8 týdnů, což kromě 
nezanedbatelných finančních úspor v rozpočtu hokejového klubu přineslo mnohým, převážně mladým 
spoluobčanům, možnost sportovního vyžití a těm nejmenším příležitost vyzkoušet si svoje první 
krůčky na bruslích. V měsíci březen až říjen využívají zařízení zejména fotbalisté a tenisté a svoje 
hodiny tělocviku zde odcvičili i žáci místní základní školy. Neocenitelné zásluhy na zbudování tohoto 
nového hokejového stánku nutno připsat p.Fr.Patočkovi, který z titulu své funkce zajistil nezbytné 
finance z tehdejšího ÚV a KV ČSTV a především potom pánům B.Skalníkovi, J.Packovi, R.Packovi, 
J.Šancovi, K.Strachoňovi a P.Hemberovi, jež byli těmi, kteří neželeli volného času a námahy a 
vlastníma rukama přivedli toto dílo na svět. Neodmyslitelné množství brigádnických hodin samozřejmě 
odpracovali i všichni ostatní členové hokejového oddílu.



 





Jedna z nejvydařenějších sezón let 1980 - 90 byla prostoupena vynikajícími klimatickými 
podmínkami, které umožnily sehrát všechna domácí utkání na kluzišti ve Veverské Bítýšce. V 
soutěžním ročníku 1986 - 87 muži bez ztráty bodu a s impozantním skóre zvítězili v okresním přeboru, 
prošli úspěšně i kvalifikací s vítězem OP Žďár n.S., celkem TJ Řečice a opět tak mohli oslavovat 
návrat mezi elitu Jihomoravského kraje. Bruslilo se ještě první týden v březnu a tak tato sezóna měla i 
další vrchol v podobě zápasu místních hokejistů a starých pánů Komety Brno, který se hrál 1.března 
1987 u příležitosti 50.narozenin B.G.Skalníka. Hráči, kteří dlouhé roky rozdávali radost na 
prvoligových stadionech celé republiky, tak předvedli svoje nesporné umění i našim divákům. A že 
borci jako Kepák, Kokš, Ševčík, Čada, Mráz, Stloukal, Vojáček, Moučka, Meixner, Kříž a další uměli 
opravdu hodně, o tom není třeba polemizovat. Vždyť mnozí oblékli i dres o němž se říká, že je 
nejcennější, tedy reprezentační.



Příhodná zima pokračovala i v následujícím soutěžním ročníku a tak o tréninkové podmínky a 
možnosti nebyla nouze. A rozjetí hráči I. mužstva toho dokonale využili. Posíleni o kvalitního gólmana 
Nováka ze Zetoru Brno, St.Hladkého z Popůvek, nejstaršího z bratrské trojice Haklů, Mirka, a z 
dorostu Zetoru navrátivšího se Ivo Helána dosáhli největšího úspěchu novodobé historie HC. Vyhráli 
totiž svoji skupinu Jihomoravského přeboru mužů II a postoupili do čtyřčlenného finále o postup do KP 
I. Tam již sice na svoje soupeře nestačili, ale i tak je konečná 4.příčka v konkurenci 24 zúčastněných 
týmů nejzdařilejším počinem v sezónách hraných v rozmezí roků 1980 - 90.

 O to větší zklamání zavládlo v příštích dvou ročnících. Po totálně nevyvedené sezóně 1988 - 89 
následoval sestup do okresu, ale jak se později ukázalo návrat nebyl jednoduchý a už vůbec ne ani 
rychlý, jak se všeobecně očekávalo. Naštěstí to byl doposud historicky poslední sestup, který nás 
potkal. V ročníku 1989 - 90 postup v posledním zápase výhrou 3:2 před nosem sebraly Tetčice a na nás 
tak zbylo pouze 2. místo a nutnost odložit návrat a účinkování v KP II o další rok.

 Postup byl jediným cílem v sezóně následující. Opět nám k němu pomohla vynikající zima a 
možnost bojovat o body na vlastním kluzišti. V předposledním zápase jsme v nervy drásajícím souboji 
porazili 5:4 celek Lelekovic a opět mohli naplno vypuknout oslavy návratu do KP II. Hráči v průběhu 
soutěže pouze jedenkrát prohráli a sezóna 1990 - 91 je poslední, kde se můžeme pyšnit titulem 
přeborník okresu, neboť od té doby náš tým mužů už figuruje pouze v krajské soutěži. V obou výše 
zmíněných soutěžních ročnících si velice úspěšně počínali dorostenci, kteří dvakrát po sobě vyhráli OP. 
Velmi aktivně si však počínali i v letních měsících, kdy pod vedením p.L.Cvrka provedli nátěr 
mantinelů a montáž odrazových desek. Naopak žáci na svoje vrstevníky v těchto sezónách nestačili a v 
OP skončili na druhé a o rok později na poslední páté příčce. pro osvěžení paměti uvádíme jména hráčů 
dorostu, kteří se zasloužili o dvojnásobný zisk titulu přeborníka okresu: R.Pípal, M.Leicman, P.Kylián, 
R.Juran, J.Zavřel, Groh, M.Hajný, B.Šanca, M.Borek, A.Sova st., A.Sova ml., P.Hloubal, J.Pavloušek, 
P.Valeš, A.Lajcman, I.Kratochvíla, L.Strachoň, A.Staníček, P.Srnec, Z.Srnec, V.Los.







Tato fotografie je důkazem toho, že i z venkovského klubu se lze propracovat až do reprezentace. A v 
80 - tých létech to bylo ještě těžší o to, že republiku tvořily Čechy a Slovensko. jediný hokejista z 
Veverské Bítýšky, který to dokázal se jmenuje Radek Patočka. Svoje první krůčky na bruslích začal 
zkoušet právě v našem klubu a když se v něm probudily geny nesporně zděděné po otci, který svým 
uměním výrazně ovlivňoval úspěchy místního hokeje v 60 - tých a 70 - tých letech, odešel po dvou 
sezonách v žácích do Zetoru Brno. Tak úspěšně startoval v týmu prvoligového dorostu, o čemž svědčí i  
tento snímek reprezentace ČSSR do 16 - ti roků. Později přestoupil již jako dospělý muž do celku 
Baníku Hodonín, který v té době kvalitně účinkoval v I. národní lize a v této soutěži si zahrál několik 
sezon. pro ty, kteří by jej snad nepoznali uvádíme, že Radek Patočka klečí v první řadě jako třetí zleva.

 



 Poslední desetiletí dvacátého století je ve znamení kvalitních výkonů a velmi dobrých umístění týmu 
mužů, kteří se téměř pravidelně v Jihomoravském přeboru mužů II probojovávají do finálové skupiny a 
tím i do hry o postup do KP I. Nastupující generace rovněž dosahuje slušných výsledků, ale soutěže 
žáků a dorostu jsou devalvovány neustálým úbytkem startujících družstev a v sezóně 1997 - 98 došla 
krize venkovského hokeje tak daleko, že v OP těchto mladých hokejistů zůstalo pouze po třech celcích. 
Hockey club i nadále nevzdává boj o nastupující generaci, ale situace je čím dál těžší a složitější, ať už 
z těch či oněch důvodů. Adepti této náročné hry nepřibývají, ba naopak, ale to je jev celorepublikový a 
ve Veverské Bítýšce zřejmě populační krizi nevyřešíme. Přesto všechno však vedení HC vyvíjí každou 
zimu téměř nelidské úsilí, aby nejen sehnalo peníze na provoz všech celků, ale i vyrobilo na vlastním 
kluzišti led. O tom, že většinou úspěšně, svědčí i fakt, že například v létech 1995 - 97 se kompletní 
program OP žáků a dorostu odehrál na hřišti ve Veverské Bítýšce a i I.mužstvo dospělých mělo to 
potěšení předvést v několika utkáních své umění na domácím ledě.

 Kádr týmu dospělých doznal v posledních rocích značných změn, neboť z vlastních řad už se do 
velice kvalitní soutěže, jakou KP II bezesporu je, doplňovat nedá, neboť celky soupeřů jsou plné 
bývalých dorostenců i tzv. vysloužilců. A tak se vedení HC nechtě muselo poohlédnout i po několika 
hráčích mimo Veverskou Bítýšku. Potěšující však je, že se domů po působení v ligových žácích a 
dorostech Komety Brno, Hodonína, Ingstavu a Rosic vrátili hotoví hokejisté Jiří zavřel, Ivo Helán, 
Pavel Vacek ml. a rodák z Maršova Aleš Brychta.

Aleš Brychta, hokejista narozený 2. března 1974 byl jedním z těch, kteří posílili náš celek a vnesli  
čerstvý vítr. Jeho sny a přání však nedošly svého naplnění, neboť zemřel tragickou smrtí 21. ledna 
1997, den poté čárka, co Velkému Meziříčí vstřelil svoji poslední branku. V dresu Veverské Bítýšky 
odehrál 4 sezóny, 61 zápas, vstřelil 49 gólů a u 21 asistoval. Žákovská a dorostenecká léta prožil  
v Kometě Brno. 



 Tým tedy celkově omládl a posledními "pamětníky" zůstali Josef Kropáček, B.W.Skalník a hrající 
prezident klubu Jaroslav Koláčný. Jmenný seznam těch, kteří od roku 1990 oblékli dres Veverské 
Bítýšky je poměrně dlouhý. Mezi ty, kteří již ve sportovní činnosti nepokračují patří P.Hakl, J.Hemala, 
M.Nečas, B.Ondriáš, P.Maňák, Fr.Černý, P.Kylián, L.Lajcman, A.Sova, J.Pavloušek, J.Urbánek, 
Z.Poláček, A.Procházka, L.Pelíšek, a především jeden z nejúspěšnějších a nejvytrvalejších hráčů 
hájících barvy Veverské Bítýšky, Dr.Pavel Vacek. Jeho chytrost, elegantní bruslení a skvělé ruce 
kouzlily na ledových plochách bezmála třicet roků, od r. 1966 do r.1994. Štafetu však po něm úspěšně 
převzal jeho syn Pavel junior.

 Následující dvě fotografie představují drtivou většinu stávajícího kádru I.mužstva.



První foto ze zimního stadionu v Rosicích před utkáním HC Veverská Bítýška v. Ingstav Brno, které 
se hrálo 30.12.1996 představuje stoje zleva - B.G.Skalník, K.Strachoň, B.W.Skalník, J.Kříž - trenér, 
R.Mazal, I.Helán, J.Hemala, L.Tecl, P.Lajcman, L.Šoc, A.Brychta, J.kropáček, P.Hakl, a klečící zleva 
P.Vacek, J.Koláčný, J.Trunda a M.Mráz.

 Druhé foto bylo pořízeno na zimním stadiónu Úvoz po střetnutí a Hokejem Brno v únoru 1998 a na 
něm můžete poznat v sedě zleva A.Štěpánek, B.W.Skalník, M.Hajný, M.Mrázek, a ve stoje 
B.G.Skalník vedoucí mužstva, St.Hladký, R.Mazal, D.Hladký, J.Zduba. L.Šolc, P.Rumplík, P.Vacek, 
D.Trávníček a J.Šuba. Na snímcích chybí J.Zavřel a A.Mikauš.

 Poslední desetiletí tohoto tisíciletí přineslo i množství různých jubilejních oslav a zaznamenání 
hodných událostí. Za připomínku zajisté stojí rok 1994, kdy jsme zaregistrovali 10. rok trvání oddílu a 
ve kterém hráči prvního mužstva obsadili 4.příčku v šestičlenném finálovém klání o postup do KP I a 
vydatnou měrou tak přispěli k oslavám tohoto významného výročí.

Tato sezóna je považována za dosud za nejúspěšnější od dob Patočků, Klímů, Myšků, Vrzalů, 
Skalníků st. a dalších playerů tehdejší generace. Dvaadvacet let čekal hokej ve Veverské Bítýšce na 
takto výrazný úspěch. Doufejme, že následující perioda nebude mít obdobně dlouhou fázi, že se 
podobné podaří zopakovat častěji a podstatně dříve.

1. února 1997 oslavil 60. narozeniny spoluzakladatel ledního hokeje v obci Břetislav G. Skalník.  
Čtyři desítky let bez jediné přestávky zasvětil své největší lásce, ať už jako hráč, funkcionář nebo 
trenér. Především jeho zásluhou se hokej ve Veverské Bítýšce bez přerušení těch 45 let hraje. Jeho 
rukama prošly a spolu s ním v kabině seděly a na všech možných kluzištích a stadiónech hrály desítky 
spoluhráčů a svěřenců. „Přežil“ několik generací, časy vítězství i doby, kdy to šlo od desíti k pěti. Jeho 
významné životní jubileum bylo oslaveno příznačně, tedy utkáním bývalých a současných hokejistů,  
které proběhlo na ZS v Rosicích 8. března 1997 za účasti bezmála 50 hráčů. 



18.února téhož roku se v utkání finálové skupiny KP II o postup do KP I podařilo v zápase Spartak 
Telč - HC Veverská Bítýška vstřelit Břetislavovi W.Skalníkovi 555 branku jeho dosavadní hráčské 
kariéry. Toto solidní množství gólů v mistrovských utkáních nastřílel v dresech celků Slovan Rosice, 
TJ Domašov, Avia Brno, TJ Tetčice a převážnou část v barvách našeho HC, kde působí po většinu své 
aktivní hráčské činnosti.

1.ledna 1999, první den posledního roku dvacátého století, odstartuje čtyřicátou pátou zimu, v níž se 
oficiálně hovoří o tom, že v obci Veverská Bítýška se hraje lední hokej, tak jak se sluší a patří. Podle 
platných pravidel, na regulérním kluzišti, v předepsané výstroji a s předpisovou výzbrojí. I v této 
sezóně šíří dobré jméno klubu po celé jižní Moravě celek mužů v krajské soutěži a týmy žáků a dorostu 
urputně bojují v okresních kláních. Snad je to dobrá zima...

Třeba jako ta v roce 1961



  Hokej vždy přinášel této republice a jejím obyvatelům radost. Ať už těsně po útrapách II. světové 
války ziskem historicky prvních dvou titulů světa, a nebo slavnými výhrami nad Sověty po okupačním 
vpádu a bratrské pomoci. Tehdejší vítězství ve Stockholmu 4 : 3 a 2 : 0 byla pro národ vším. Ale přišly 
i další tituly z mistrovství světa a nakonec i první místo na olympijských hrách 1998 v Naganu. Hokej 
přinášel velikou radost i těm noha amatérským hráčům a lidem kolem něj ve Veverské Bítýšce.

 Tato publikace neměla za cíl nic většího, než že všechny tyto lidi snažila připomenout. Aby jsme 
konečně vzpomněli na ty, kteří již nejsou mezi námi a aby ti dosud žijící zavzpomínali na doby, kdy 
jim bylo o nějaký ten pátek méně. Tato kniha vznikla jako připomínka toho, že ve Veverské Bítýšce se 
hra zvaná lední hokej provozuje už pětačtyřicet let.

 Prošli jsme se alespoň v náznacích a v útržcích historií hokejového klubu v jednom menším 
městečku na březích řeky Svratky. Autor vycházel z dostupných a zachovalých materiálů a ze 
vzpomínek pamětníků. Věří, že všichni, jimž se tato publikace dostane do rukou si alespoň na chvíli 
vrátí běh času a prominou některé možné nedostatky či nepřesnosti. Nechť jsou Vám všem tyto 
předchozí řádky a fotografie, dokreslující atmosféru té které doby trvalou památkou na 
nezapomenutelné časy s ledním hokejem ve Veverské Bítýšce!


