
 
 
 
 
 
Historie sálové cyklistiky v Plzni 
 
Úvodem bych chtěl říct,že nejsem pamětníkem sálové cyklistiky, ale vycházím z materiálů, 
které jsou založeny v našem odd. archivu 
 Sálová cyklistika už vzniká v r. 1921 v DKC (Dělnický klub cyklistů ) v Plzni na Roudné 
 
Tvůrci tohoto nápadu byli p. Král a Chabera, kteří se zasloužili o vznik krasojízdy v Plzni. 
V r. 1922 velký nadšenec p Chabera se vydal do Lipska a tam zakoupil 6 ks krasojezdeckých 
upravených kol. Od tohoto již nebylo daleko od založení odd.kolové a krasojízdy v  DCK 
Plzeň IV a cyklistického klubu Doudlevce. Na Roudné prvním předsedou byl p. Alois 
Hejkal, v Doudlevcích p. Václav Hradecký. S této doby je možno jmenovat celou řadu 
závodníků V. Bratři Hradeckých,br Bradové,,br, Otýsové,Kříž ,Karnoldová,Raitová a další. 
V pozdější době pak k nim přibili další Šafaříkovi, Lodrovi ,Zahradníkovi,p Proškovec a pan 
Bohumil Svoboda atd..V začátcích se krasojízda předváděla většinou na travnatých plochách 
nebo při různých atrakcích nebo oslavách.Tito členové klub DKC se scházeli v klubovně u 
řeky Radbuzy naproti dnešní tělocvičně. 
 V těchto letech byli členové těchto odd. velice soudržní, zúčastňovali se různých výjezdů na 
kolech ,do různých měst a navštěvovali i ostatní členy jiných odd. cyklistiky a různé 
památky,bodovali si ujeté km a tím vznikali první soutěže cyklistiky a na návštěvách pak 
ukazovali své první výkony v krasojízdě. 
V r. 1926 měl odd. DCK Plzeň IV asi 24 členů a odd. DKC Doudlevce asi 29 členů. 
Prvním náčelníkem byl p Rajthan  a po něm pak p. Otýs Fr, Holík atd.. V r. 1928 už má tento 
odd. 28 členů Při  desetiletém výročí vzniku odd. byl uspořádán průvod městem. A pak se 
konalo veřejné vystoupení,kde již závodilo 18 závodníků v kolové a krasojízdě; 
 Tato činnost těchto oddílů prakticky byla celou  2.světovou válku. 
 Postupně se ukázalo, že kola na krasojízdu nejsou stabilní pro tak náročný sport jako je 
kolová a tak za pomocí amatérských nadšenců se začala kola upravovat.  
 Druhá světová válka zasadila těžkou ránu do plzeňské kolové Při náletech na Plzeň v r. 1945 
přišel Roudenský klub o všechen majetek a v troskách budovy zahynuli br. Pešíkobvi s e 
sestrou Marií.Z tohoto neštěstí se již Roudenáci nevzpamatovali a tak zanikl jeden odd. 
kolové v Plzni. Ty nejzatvrdlejší členové tohoto sportu přešli do oddílu kolové 
v Doudlevcích a tímto se spojili dva plzeňské oddíly kolové.V r. 1945 dochází také 
k změnám v tělovýchově a v r,1950 vzniká z oddílu Dělnického klubu cyklistů  Spartak 
Doudlevce.. Po r. 1945 dochází k oživení Čs. tělovýchovy a v r.. 1950 se buduje tělocvična , 
která pak v r. 1974-78 dostává vlastně dnešní vhled.I náš oddíl zasáhla výrazně povodeň v r. 
2002, kdy prakticky byla zničena celá podlaha tělocvičny,všechny přilehlé prostory, 
restaurace, šatny,koupelna,  sklady a veškerý materiál kromě kol. Jen díky obětavosti členů a 
to nejen oddílu kolové ale hlavně hospodáře TJ p. Spišjaka má dnešní vzhled tělocvična, 
kterou nám jiné Jednoty mohou jen závidět Ale nejen tělocvična ,ale celý sportovní areál 
je ukázkou toho, jak všichni členové TJ mají kladný přístup k majetku ‚Československé 
tělovýchovy. Restaurace, která je v objektu TJ je obrovskou chloubou. 
 
 
 
 



 
 
 
Aktivní činnost odd. kolové a krasojízdy, 
  
Po r. 1945 dochází k opět novému růstu činnosti odd. tato činnost se většinou skládá 
s různých výjezdů na kole, a to na Čachrov , kde se úpořádali různé sportovní a společenské 
akce.v pozdější době pak už začínají různé soutěže v kolové i krasojízdě.V této době má odd. 
již velkou členskou základnu, kterou vede a řídí p. Zahradník.Ještě v dnešní době je hodně 
pamětníků, kteří pamatují tato krásná léta- p. Ing. Proškovec a pí Svobodová. a. jiní.Odd. má 
několik dvojic kolováků a několik krasojezdců .Podle dostupných záznamů už v. r. 1950jsou 
pořádány soutěže ČSTV kterých se zúčastňují i naší členové.  Největším úspěchem plzeňské 
kolové je 1.místo dvojice Bohomila Svobody a Františka Jíchy,  na Evropském poháru 
v Rakouskem Feldkirchu v r. 1968 , tuto dvojici trenoval dlouholetý  a obětavý člen Václav 
Šmíd. Další významnou dvojicí  plzeňské kolové byli Pavel Houdek s Pavlem Kydlíčkem, 
kteří obsazovali přední místa I..ligy.V juniorských kategoriích dosáhli nevětšího úspěchu 
v r. 1980 dvojice Vladimír Brož a František Janda za 1. místo v Přeboru republiky Vr. 
1975 kdy jsem se stal aktivním členem odd. kolové byla velká členská základna – asi 40 
členů.  V té době bylo několik dvojic žáků, dorostenců ale i mužů. Kromě povinných soutěží 
jsme se zúčastňovali i přátelských utkání jak v Čechách, tak na Moravě nebo i  ve Východním 
Německu. I plzeňská kolová pořádala kromě povinných soutěží kterých se zúčastňovali 
významní hráči kolové br. Pospíšilové a jiní, také turnaje s Mezinárodní účastí. Poctou pro 
celou kolovou a náš oddíl bylo uspořádání Finále Evropského poháru 7.-8.června 1980 
ve sportovní hale Lokomotivy Plzeň, vítězi již podeváte se stali br. Pospíšilové 
 Kromě povinných soutěží , turnajů ve všech kategoriích pořádáme každoročně a to letos bude 
již po 41. Memoriál Bohumila Svobody , také jednoho ze zakladatelů Plzeňské kolové s  
velice kvalitní mezinárodní účastí. V loňském roce jsme uspořádali již 3. ročník  setkání 
pamětníků. A po každém tomto setkání je kulturní program a beseda v místní hospůdce u 
Pechtů..  Je velikou škodou ,že v západočeském kraji je jen jeden oddíl kolové, v minulosti tj 
asi v r. 1979 byl odd. Agro Cheb, ale ten brzy zanikl, protože tam měl velice svízelné 
podmínky- ale i generační.,ale myslím ,že by toto mělo být předmětem jednání Krajského 
výboru svazu cyklistiky , ale ten neprojevuje zájem ani o náš oddíl, i když naše první 
družstvo mužů Hynek Štěrba s Ondřejem Kydlíčkem dosahují velice krásných výsledků 
jak v Extra lize , tak na domácích, ale i  mezinárodních turnajích v cizině. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Významní lidé a členové klubů. 
 
DKC Plzeň IV- Roudná 
 Alois Hejkal, Vojtěch Volf, ,p. Sazima a další 
 
DKC Plzeň IV. – Roudná r. 1922  
 Václav Král-předseda,J. Novák, A. Hebr, Fr. Kleil ,Chabera  a další 
  
DCK – Doudlevce v r. 1922 - 1926 
 p.Hradecký Václ., předseda, Václ. Oves, Fr, Král, Strachoň, Cůbr, Vyskočil atd. 
 
  V dalších letech  po r. 1945  - asi 1980 
 Mil. Mařík, Old.Vočadlo,  Fr. Fabišovský, Br. Lodrové , Al. Jícha ml.J. Hille., Mir. Pliml, K. 
Freund, Jar. Draský, Václ. Šmíd, J. Švančara a další. 
 Dále pak J. Schubert, Ant. Hoffman , K. Braun, B. Svoboda, Fr. Jícha, a další. 
Významným funkcionářem v 70-80 letech byl p. Vladimír Kydlíček, který se velkou 
měrou zasloužil o rekonstrukci naší tělocvičny, uspořádání Finále Evropského poháru  a 
dalších významných akcí oddílu kolové TJ Start VD Plzeň 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.10.2010 Zpracoval :               Václav Bohatý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


