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Sportclub 80
slaví čtyřicítku
Kanoistika, softbal, moderní gymnastika. Zvláštní spojenectví z osmdesátých let minulého století
se ukázalo jako životaschopné. A Sportclub 80 Chomutov díky tomu letos slaví už 40 let existence.
Začátek tělovýchovné jednoty, jak se v dobách socialismu sportovní kluby v rámci sjednocené
tělovýchovy označovaly, sahá do roku 1981.
Národní podnik Vodní stavby, realizátor tak významných staveb, jako
jsou jaderná elektrárna v Temelíně nebo
části pražského metra, na Chomutovsku
pak vodní nádrže Nechranice a Jirkov,
založil krátce předtím v Chomutově jeden ze svých závodů. A projevil ochotu
podporovat chomutovský sport.
Petr Doležal, tehdy i dnes šéf
zdejších kanoistů, ji vyjednal pro svůj
už tehdy zavedený a dobře fungující oddíl a také pro oddíl moderní
gymnastiky, ve kterém se angažovala
jeho manželka Blanka. Tak vznikla
Tělovýchovná jednota Vodní stavby
Chomutov. V roce 1986 se k uvedeným sportům přidal softbal, který už
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měl v tu dobu v Chomutově za sebou
dětské krůčky. „Ředitel Rybák a další
lidé z managementu byli vychováni
starými baťovci,“ naráží Petr Doležal
na fakt, že podnik Vodní stavby
odvíjel svou historii od Baťovy stavební divize, vzniklé v roce 1939 ve
Zlíně. „Pro svou podporu stanovili
pravidla, která byla poplatná způsobu
fungování této úspěšné firmy. Peníze
nám nedávali, ale podporovali nás
v aktivitách, které nám je pomáhaly
vydělat.“ Členové tělovýchovné jednoty tak za úplatu pořádali například
cvičení žen v městských lázních nebo
tehdy nevídané týdenní vodácké pobyty pro veřejnost.

Podpora Vodních staveb se významně promítla do sportovišť, na
kterých jednotlivé složky klubu dodnes
působí. Do vlastnictví TJ Vodní stavby
Chomutov se podařilo získat sportovní halu na Březenecké, povedlo se
zrenovovat loděnici na Kamencovém
jezeře a vybudovat softbalový stadion
v Bezručově ulici. S porevolučními
změnami ale přišla zásadní komplikace.
Národní podnik Vodní stavby skončil
a tělovýchovná jednota tak přišla o spolehlivého sponzora. Zareagovala na to
změnou názvu na současný Sportclub
80 Chomutov.

ODDÍL KANOISTIKY
Chomutovská kanoistika sbírala
úspěchy již před vstupem do TJ Vodní
stavby, tím nejvýraznějším je v roce
1969 dvojnásobný zisk titulu mistryně světa Jitkou Traplovou, dnes
Legatovou. Vysokou úroveň si drží dodnes, v poslední dekádě se v každoročním hodnocení českých klubů umisťuje
okolo páté příčky a to je na oddíl, který
těží výhradně z kajakářské složky a neprovozuje kanoe, mimořádný počin.
Od vzniku klubu v roce 1981 se
v evropském měřítku prosadila řada
chomutovských závodníků. Jejich vý-

čet by byl nad možnosti tohoto článku,
některé ale nezmínit nelze. Marcela
Krauzová byla dvakrát stříbrná na MS
juniorů a v roce 2009 se stala mistryní
Evropy v kanoistickém maratonu. Petr
Doležal mladší obsadil na mistrovství světa dospělých v maratonu 3.,
8. a 13. místo. Ondřej Bišický si ze
seniorského mistrovství světa přivezl
8. místo z dvojkajaku na 200 metrů,
ve stejné disciplíně byl na ME juniorů
čtvrtý a na olympiádě mládeže dvakrát druhý. Současnými juniorskými
reprezentanty jsou Kateřina Vrbenská,
Magdalena Petráčková, Veronika
Hajná, Jakub Remuta a Tomáš
Fridrych.
Pod většinou úspěchů je podepsán šéftrenér Petr Doležal. „V roce
2017 se na Mistrovství Evropy juniorů v rychlostní kanoistice v rumunské Pitesti kvalifikovalo a poté se na
něm představilo pět mých chomutovských svěřenců – Ondra Bišický,
Michal Čeřovský, Hynek Urban,
Tomáš Holopírek a Daniel Pokorný.
To se ještě nikomu v Česku nepodařilo. To jsem se neubránil dojetí,
byl to můj životní zážitek. A Michal
Čeřovský ho ještě umocnil ziskem
stříbrné medaile na čtyřkajaku,“ vy-

zdvihl jeden ze svých trenérských
úspěchů Petr Doležal.
V současné době oddíl čítá 130
členů, z nichž polovinu tvoří aktivně
závodící mládež ve věku 8 až 18 let.
Oddíl se zaměřuje na rychlostní kanoistiku, ale v posledních letech se věnuje
i dračím lodím a také v tomto odvětví
už má úspěšné reprezentanty – účastníky a dokonce i vítěze mistrovství
Evropy a světa.
Sportclub 80 také řadu akcí pořádá.
Na domovském Kamencovém jezeře
každoročně celostátní závody mládeže,

kazují cenné služby dodnes. Jsou to
především Eva Bachroňová a Věra
Nedbálková. Sportovně oddíl v devadesátých letech posunulo pětileté
působení ukrajinské trenérky Valentiny.
Chomutovská moderní gymnastika se
po celou dobu existence účastní oficiálních soutěží. Od konce osmdesátých
let se prosazuje na republikové úrovni,
občas je z toho i medaile z mistrovství
republiky. Nejúspěšnějšími závodnicemi v historii oddílu jsou Jitka
Nedbálková, Tereza Doksanská, Nina
Bachroňová, Dita Bachroňová, Klára

FUNGUJEME SAMOSTATNĚ, STARÁME SE O VLASTNÍ
SPORTOVIŠTĚ, MÁME I SAMOSTATNÉ ÚČETNICTVÍ,
ALE SPOLEČNĚ TVOŘÍME SILNÝ SUBJEKT, KTERÝ MÁ
MNOHEM LEPŠÍ VYJEDNÁVACÍ POZICI.
od roku 2015 také závody dračích
lodí pro hobby posádky z Chomutova
i širšího okolí. Na Matyldě v Mostě za
organizačního vedení chomutovských
kanoistů od roku 2018 už čtyřikrát
proběhlo MČR v závodě na 5 kilometrů. Bývalá mládežnická reprezentantka Vanda Hrbková pak už deset let
pořádá oblíbený vodácký příměstský
tábor nazvaný Léto s Vandou. Pro členy
klubu, sympatizanty i veřejnost kanoisté každoročně o Vánocích organizují
Čokoládový běh.

ODDÍL MODERNÍ
GYMNASTIKY
Historie moderní gymnastiky
v Chomutově se začala psát v roce
1981 zásluhou Jitky Fischerové
a Blanky Doležalové. Počátek byl
spojen s hodinami jazzgymnastiky
v městských lázních, kde probíhaly
i první tréninky budoucích moderních
gymnastek. Brzy poté se oddíl stal součástí TJ Vodní stavby, kde měl pro svůj
rozvoj velmi dobré podmínky.
Zkraje se trenérky rekrutovaly
především z řad bývalých moderních
gymnastek a zároveň maminek, které
přivedly do oddílu své děti. Pomáhaly
s tréninky a postupně přebíraly role
trenérek, rozhodčích a funkcionářek.
Některé z nich zůstaly i po odchodu
svých dětí a moderní gymnastice pro-

Tilcerová, Michaela Petříková, Zuzana
Némethová, Lenka Říhová, Kristýna
Duong Le Hang a Monika Charvátová.
Výrazným pozitivem činnosti oddílu je skutečnost, že má tréninkové
prostory a zázemí ve sportovní hale
ve vlastnictví SC 80 Chomutov na
Březenecké. V současné době má oddíl
moderní gymnastiky 60 členů.

ODDÍL SOFTBALU
Softbal, tehdy v Československu
nový sport, se v Chomutově začal hrát
v roce 1982, do Tělovýchovné jednoty
Vodní stavby Chomutov se zařadil
v roce 1986. V návaznosti na tohoto
velkého sponzora a předmět jeho podnikání si softbalisté začali říkat Beavers
Chomutov.

Právě vstup do silné tělovýchovné
jednoty byl pro softbalisty po pionýrských začátcích impulsem k provozování jejich sportu se vší vážností.
Bohuslav Roll starší, Vladimír Kozma,
Martin Chmelík jsou nejvýraznějšími
osobnostmi, které dlouholetou prací
chomutovský softbal pozdvihly na
evropskou úroveň. Přímo na hřišti se
o totéž nejvíce zasloužil nadhazovač
Lubomír Vrbenský, který se vypracoval
mezi nejlepší hráče světa, díky čemuž
je dokonce členem Světové síně slávy.
Stal se oporou „zlaté generace“, která
jedenáctkrát získala titul mistra republiky a šestkrát vyhrála Pohár mistrů
evropských zemí. To se dosud nikomu
nepovedlo a Chomutov je tak historicky nejúspěšnějším klubem Evropy.
Nejvyšší českou soutěž Beavers hrají
od jejího založení v roce 1993.
Tyto úspěchy jsou pro chomutovské softbalisty závazkem, ve kterém
chtějí pokračovat. Klub má více než
150 členů, v drtivé většině hráčů do
18 let. Softbal v Chomutově hrají
všechny kategorie, od nejmladší U7 po
seniory – muže i ženy. Na příští sezonu
2022 bude mít oddíl sedm tréninkových
skupin a jedenáct týmů.
V letošním jubilejním roce jednoty byl na místě původního hřiště
v Bezručově ulici dokončen nový
softbalový areál. Vznikl díky podpoře
města Chomutova a Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Má
světovou úroveň, dvě hřiště a velkou
hlavní budovu se zázemím, šatnami
a tělocvičnou uzpůsobenou pro trénink
nadhozů a odpalů.
„Hlavním cílem klubu je motivovat děti ke sportu a bavit se hrou.
Jako bonus k tomu pravidelně sbíráme
úspěchy a medaile napříč kategoriemi,“
říká Bohuslav Roll ml., bývalá opora
chomutovského klubu, nyní trenér
mládeže. Muži letos skončili v extralize
druzí a z prestižního evropského turnaje ESCM přivezli bronzové medaile.
Juniorky získaly v extralize třetí místo,
junioři vyhráli druhou ligu a vybojovali tak postup do extraligy. Kadeti
byli v extralize rovněž třetí. Úspěchů
Beavers dosahují i v mladších kategoriích, například hráči U11 se bez porážky

stali mistry republiky.
Pravidelně je několik chomutovských hráčů povoláváno do reprezentačních družstev. „Zdatně tak reprezentují chomutovské barvy po celém světě.
Často dokonce byli a jsou základními
kameny užších výběrů, kde se velkou
měrou podílejí na úspěších České republiky. I díky nim se ze jména Beavers
Chomutov stal v softbalovém světě pojem,“ zdůrazňuje Bohuslav Roll mladší.

HALA NA BŘEZENECKÉ
Významnou roli v historii klubu
zaujímá sportovní hala na Březenecké,
ve které je sídlo celého klubu a zázemí
i tréninkové a závodní prostory zde
našly i moderní gymnastky. Po celou
dobu existence haly v ní probíhají oblíbená pohybová cvičení pro širokou
veřejnost. Vhodné podmínky pro svou
činnost v ní nacházejí i další sportovní kluby, nově například Florbal
Chomutov. Sportclub 80 Chomutov
je tak jedním z mála klubů, který své
prostory nabízí k využití i ostatním
zájemcům.

SOUŽITÍ POD HLAVIČKOU
SC 80
Softbal, kanoistika a moderní
gymnastika – sporty sdružené pod
hlavičkou Sportclubu 80 Chomutov
od sebe snad ani víc vzdálené být
nemohly. Jiné principy sportování,
odlišné tréninkové metody, rozdílná
sportoviště v jiných částech města.
„Fungujeme samostatně, staráme
se o vlastní sportoviště, máme i samostatné účetnictví,“ potvrzuje
maximální autonomii jednotlivých
oddílů předseda toho kanoistického
Petr Doležal. „Ale společně tvoříme
silný subjekt, který má mnohem lepší
vyjednávací pozici než jednotlivé
oddíly.“
Soužití tří oddílů je navenek dobré,
ale jak upozorňuje Gustav Konopka,
člen výkonného výboru klubu a dříve
i jeho předseda, má i svá úskalí:
„Sportovní oddíly by rády do své činnosti zařadily něco pozitivního od těch
dalších, třeba tréninkové metody, organizaci soutěží nebo způsoby a nástroje
fungování, ale jak jsou ty sporty naprosto odlišné, tak to ne vždy jde.“
Sportclub 80 Chomutov čtyřicátiny
neoslaví velkou společenskou akcí,
jako tomu bylo v případě třicátin. Doba
tomu nepřeje. Ale v chomutovském
sportu hraje jednu z hlavních rolí a za
jeden z nejlépe fungujících klubů je
považován i v rámci Ústeckého kraje
a celé ČR. Z této cesty nemíní ustupovat. „Ať pokračuje ve sportovních
úspěších, kterých dosud dosahoval,
a ať lidé okolo klubu procházejí touto
těžkou dobou ve zdraví a věci berou
s nadhledem,“ přeje klubu jeho bývalý
předseda Gustav Konopka.
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