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Úvod 

Cílem mé ročníkové práce je vám zdělit, co ve Sloupu máme za sporty, které tu 

jsou do dnešní doby. Rozhodla jsem se pro tohle téma, jelikož máme sportovně 

založenou rodinu a dá se o sloupském sportu toho říct mnoho. Chtěla sem se 

dozvědět o sloupském sportu více, hlavně o jejich historii, za které jsem tu nebyla a 

to víc mě to zajímá. Sport ve Sloupu mě zaujal tím, že chodím na zápasy fotbalu, ale 

nikdy by mě nenapadlo, že bych se mohla o jeho historii zajímat. K čemuž mě 

dovedlo vybírání tématu k ročníkové práci. Já mám jiné koníčky než je sport, ale 

některý sport se tu najde, např. Squash, který bych si přála, aby tu ve Sloupu byl.  
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1. Základní informace 
Sport ve Sloupu má dlouhou historii. Již před 1. světovou válkou byl ve Sloupu 

založen Spolek katolické Omladiny. Jako další organice byla v roce 1919 založena 

tělovýchova jednota Sokol. A v roce 1920 vznikl spolek Orel. Tyto organizace se 

zabývaly cvičební činností. Nacvičovali veřejná vystoupení, s kterými pak vystupovali 

na sletech také v Brně a v Praze. 

 Postupem času začali přibývat další sporty. V roce 1934 byl ve Sloupu založen 

Sportovní klub, pod kterým se začala organizovat kopaná. 

 V roce 1941 byl vytvořen Spolek mladých, což znamenalo zahájení éry zimního 

hokeje. V roce 1950 byla násilně ukončena činnost Orla a Omladiny, jejich majetek 

byl zabaven. Tímto krokem byla sjednocena tělovýchovné organizace a jako jediná 

zůstala tělovýchovná jednota Sokol. 

 Jako další sport, který se objevil byl v roce 1965, kdy se konal první ročník 

běžeckého závodu Běhu Moravským krasem. 

 Kolem roku 1976 začala parta nadšenců hrát volejbal. Novodobé cvičení 

sloupských žen má své počátky v roce 1975. 

 V roce 1981 vznikla organizace místních šachistů. 

 Rok 1993 ve Sloupu zahájil činnost oddíl florbalu. Jako poslední sport, který se 

ve Sloupu objevil, byl tenis v roce 2014. Po roce 1989 došlo ke změně názvu na 

Tělovýchovná jednota Sloup.  
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2. Fotbal 

 

2.2 Vznik fotbalu ve Sloupě 

V červnu roku 1934 byl ve Sloupě založen sportovní klub, pod kterým se začal 

organizovat fotbal. Členy tohoto klubu se stalo 29 zájemců, kteří vytvořili první a 

druhé družstvo. První hřiště bylo nedaleko dnešní kluziště, a po pár letech se 

přestěhovalo naproti hotelu Broušek. Hřiště na Žďárné bylo vybudováno po válce v 

50. letech. Na tomto nepříliš kvalitním hřišti se hrálo dlouhá léta a několik generací 

fotbalistů čekala na to, že si někdy zahrají na travnaté ploše. Toto se vyplnilo 

16.3.2003, kdy bylo slavnostně otevřeno rekonstruované hřiště s travnatou plochou.  

 

2.3 Největší úspěch v historii fotbalu 

Ve fotbalové sezóně 1971/72 hráči TJ Sokola Sloup vyhráli okresní přebor a 

postoupili do vyšší krajské soutěže. V sezóně 1972/1973 poprvé v historii hrál soutěž 

I.B. třídy. Jako nováček neměl lehkou úlohu a snažil se v této soutěži udržet i do 

dalšího ročníku. V tabulce na konci soutěže skončil třetí od konce a opět skončil v 

okresním přeboru. V dalších ročnících se již nikdy nepodařilo Sloupu do této soutěže 

vrátit.  

 

2.4 Pokračování v okresním přeboru 

Mužstvo můžu dalších šest sezón hrálo v okresním přeboru, umisťovalo se na 

různých místech tabulky. Od sezóny 1979 až 1980 hraje nižší okresní soutěže. Do 

okresního přeboru okresu Blansko se opět vrací v roce 1995, a vydrží tam do roku 

1999 a pak opět hraje nižší soutěže. 

 

2.5 Muži 

Fotbalová sezóna roku 2003/04 končí vítězstvím mužů ve IV. Třídě, v té 

následující muži vyhráli III. Třídu v roce 2004/05 a postoupili do okresního přeboru, 

ve kterém hrají s většími a nebo menšími úspěchy nepřetržitě 12 sezón. Několikrát 
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se umístili na 2. nebo 3. místě v tabulce. V právě probíhajícím ročníku 2017/2018 se 

jim moc nedaří a s pravděpodobností budou patřit mezi týmy hrající o černého petra. 

Je problém v nedostatku hráčů, jelikož mezi mladými není nijak velký zájem. Není z 

čeho doplňovat hráče, a proto k nám přichází hráči z jiných oddílů, kteří bohužel 

pomalu končí se svojí kariérou. Teď už je funkce placená a na trenérském postu se 

vystřídalo 5 trenérů. Tým má nyní hrajícího trenéra a  tím je Martin Klimeš z Blanska. 

 

2.5.1 Mládež 

U mládeže je problém s nedostatkem hráčů s věkovou kategorií. Proto nebyli 

schopni v některých ročnících pro malý počet zájemců přihlásit týmy do soutěže. 

Řešilo se to se společnými družstvy s okolními oddíly. Starší žáci byli spojeni s 

Vysočany a Ráječkem, se kterým v uplynulé sezóně 2016/17 vybojovali titul 

okresních přeborníků. V letošním roce již družstvo žáků není. 

 

2.5.2 Dorost 

Po několikaleté pauze, když předtím hrál společně s Ostrovem, poté s 

Vavřincem, vytvořili společný tým s Lipovce v této sezóně 2017/18 startuje v 

okresním přeboru. Spolupráce se moc nedaří, některé hráče z obou oddílů fotbal 

moc nebaví, nechodí na zápasy, tak dorost nastupuje v devíti nebo v deseti hráčích.  

 

 

2.6 Hřiště 

Neustále se zvelebuje hřiště a jeho okolí, rozšiřují hrací plochu do šířky na obou 

stranách o 2 metry. Posunuli se rozstřikovače na trávu, vybudovali novou plochu pro 

přesunutí mobilních střídaček. 
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3. Hokej  

 

3.1. Začátky 

Základy našeho sloupského hokeje byly položeny v roce 1941 skupinou 

sportovních nadšenců, kteří založili klub s názvem Sdružení Mladých. Organizátory 

tohoto sportu byli František Pala a Josef Raudenský. První kluziště se nacházelo v 

místě dnešního parkoviště u jeskyní. V roce 1950 bylo kluziště přemístěno do dnešní 

ho místa pod skalami a zhotoveny mantinely a osvětlení. Brigádně, jako většinu věcí, 

postavili hokejoví nadšenci v roce 1956 nové kabiny se sprchami pro hráče s dalšími 

technickým zázemím. Poloha kluziště pod skalami je z pohledu klimatických 

podmínek ideální. 

 

3.1.1 60 léta 

Šedesátá léta znamenala výrazný vzestup sloupského hokeje a jeho mužstvo 

se stává pravidelným účastníkem krajských soutěží. 

 

3.1.2 70. léta 

Sedmdesátá léta lze považovat za zlatou éru tohoto sportu ve Sloupě. V 

sezóně 71/72 se mužstvo Sloup stává vítězem krajského přeboru Jihomoravského 

kraje. V této sezóně se stává také vítězem 1. ročníku Turnaje o pohár SČPS, kde 

startovalo 12 mužstev z okresu Blansko. 21.3.1972 hrál Sloup mezinárodní exhibiční 

utkání s finským ligovým  dorosteneckým týmem HC Lukko Rauma na stadiónu v 

Blansku, kde vyhrál Sloup 9:8 před zraky 700 diváků. V ročníku hrají 72/73 divizi, 

tehdy třetí nejvyšší soutěží v republice, kde vybojovali 6. místo. Bohužel v tomhle 

ročníku sestoupily tři mužstva a tehdy i Sloup. Sezóna 73/74 je ve znamení 

opětovného vítězství přeboru Jihomoravského kraje. V této době je o hokej ve 

Sloupě a okolí takový zájem, že při derby s Rájcem se bylo dívat tisíc diváků. 

Postupem času ale dochází k poklesu výkonnosti a proto ročník 80/81 znamená 

sestup do okresního přeboru po 20 letech v krajských soutěžích. 
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3.1.3 Žákovský a dorostenecký hokej 

        Žákovský a dorostenecký hokej byl nedílnou součástí zimního dění ve Sloupu. V 

obou kategoriích byly často tyto týmy přeborníky okresu. V těchto mužstvech se 

vystřídalo velké množství dětí nejen ze Sloupu, ale i z okolních vesnic a tak v letech 

88/89 hrálo a trénovalo 25 dorostenců a 20 žáků. V počátku 90. let byly okresní 

soutěže v těchto kategoriích dost početné, ale postupně v dalších sezónách začal 

počet mužstev klesat. V sezóně 93/94 nemají žáci již žádného soupeře a od toho 

roku končí žákovský hokej na vesnicích v okrasu Blansko. Taková situace je i v 

dnešní době, a tak kdo z rodičů má zájem, aby jeho dítě hrálo hokej, tak ho musí 

vozit do Blanska a nebo do Boskovic. 

 

 

3.1.4 Hokej od ročníku 88/89 

Mužstvo mužů hrálo v sezóně 88/89 stále v okresním přeboru. Začalo však 

stavět některé dorostence a docházelo tak k omlazení hráčského kádru a tím i k 

zlepšení výkonosti. To se projevilo tak, že v sezóně 91/92 Sloup opět vyhrává 

okresní přebor, a také kvalifikaci do Krajského přeboru II. Třídy. V této soutěži vydrží 

do roku 1994. Z důvodu cestování a velkých finančních nákladů mužstvo dobrovolně 

sestupuje do okresního přeboru. V té době hrají okresní přebor jen tři družstva. V 

následujících ročnících se počet družstev zvyšuje z důvodu toho, že i ostatní okresní 

mužstva opouští krajskou soutěž z důvodu stejných tak jako Sloup v roce 1994. Po 

svém dobrovolném sestupu do okresního přeboru až v roce 1994 až do roku 1999 se 

Sloup umístil na prvních místech. Příchodem nových mužstev, která opustila krajskou 

soutěž se okresní přebor zkvalitňuje a Sloup se umisťuje až v druhé polovině tabulky.  

V některých ročnících obsadil i poslední místo.  

 

 

3.1.5 Poslední sezóna 2014/2015 

        Od začátku historie hokeje ve Sloupě hráli v mužstvu hráči ze Sloupu a v okolí, 

kteří prošli žáky, dorostem a někteří z nich hráli za družstvo mužů. V pozdějších 

letech, již bylo nutno doplňovat mužstvo z hráčů přicházejících z jiných oddílů. V 

poslední sezóně bylo v mužstvu jen osm domácích odchovanců, ostatní tvořili hráči z 

jiných oddílů, kteří k nám přestoupili. Mužstvo by potřebovalo omladit, protože 
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hráčům, kteří přišli z posledního dorostu, který hrál ve Sloupě bylo jim kolem čtyřiceti 

let. V sezóně 2014/2015 startovalo v okresním přeboru dvanáct týmů. Většině z 

těchto týmů naše mužstvo nestačilo a vysoce prohrávalo. A v celkovém hodnocení 

skončilo na jedenáctém předposledním místě. 

     Po skončení sezóny a jeho zhodnocení oznámil Pavel Svoboda, že již nebude 

dělat vedoucího družstva a trenéra a vyzval členy oddílu ledního hokeje, aby tuto 

činnost někdo převzal. V oddíle ledního hokeje se nepodařilo nikoho takového najít, 

a proto se mužstvo již do dalšího ročníku okresního přeboru nepřihlásilo. 

 

 

3.1.6 Další činnost oddílu lh 

         Protože oddíl ledního hokeje již nehraje žádnou soutěž, věnuje se hlavně 

výrobě přírodního ledu na kluzišti pod skalami ve Sloupě, aby tak umožnil věnovat se 

bruslení žákům základní školy a občanům ze Sloupa a okolí. Pokud počasí dovolí, 

uspořádá jeden nebo dva přátelské utkání, ve kterém hrají bývalý hráči proti 

některému mužstvu z okresu. Další pravidelnou činností je uspořádání dětského 

karnevalu na ledě, který má v posledních letech velkou účast.  
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4. Běh Moravským krasem 

 

4.1 Začátky 

U vzniku BMK stál dlouhodobý předseda TJ Sloup Bohuslav Jedlička. A 

uskutečnil tak dlouhodobý záměr uspořádat ve Sloupě běžecký závod. Tento záměr 

se mu vydařil, BMK se stal druhým nejstarším závodem na okrese Blansko a běhá se 

bez přerušení až do letošního roku, kdy se uskuteční v září 54. ročník.  

4.2.1.ročník 

 BMK: 9.května 1965 

    9 startujících  

 

 

 

3 000 m 1. Kratochvíl Josef Sokol Sloup 10:54,0min 

 2. Toufar Josef Spartak Metra 

Blansko 

11:09,0 min 

 3. Kuchař Alois Sokol Sloup 11:21,0 min 

 

 

4.3. Prvních 10. ročníků 

Závod se běžel ulicemi Sloupu, kolem Hřebenáče a dále zpět na náměstí, 

běžela se dvě kola. V dalších ročnících se běh přestěhoval na sloupská luka, kde se 

běhal jako okresní přebor okresu Blansko v přespolním běhu. Významný byl 4. ročník 

v roce 1968, kdy se Sloup stal místem přeboru ČSSR v dorosteneckých kategoriích a 

běželo 140 dorostenců a dorostenek z celé republiky. Ještě větší pocty se tomuto 

běhu dostalo v 5. ročníku, kdy 30.3.1969 se ve Sloupu konalo mistrovství ČSSR v 

přespolním běhu dospělých. Tento běh byl součástí oslav 50. výročí TJ Sokol Sloup.  
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Mistrem republiky v kategorii mílaři se stal Ivan Kováč z Dukla Banská Bystrica  

                             v kategorii vytrvalci Václav Mládek z Lovosic 

                             v kategorii žen Vydrářová Vlasta z Ústí nad Labem  

 

8. ročník BMK byl zajímavý tím, že vítězem se stal Kuchař Alois ze Sokolu 

Sloup a stal se tak po Josefu Kratochvílovi druhým vítězem tohoto závodu. Do 

dnešní doby se nikomu jinému ze Sloupu nepodařilo vyhrát. 

 

 

4.4 Na nové trati 

V roce 1975 se rozhodlo najít novou trať pro běh, tohoto úkolu se ujal Zdeněk 

Tomášek. Vytyčil trať ze Sloupu na Macochu a zpět v délce 12,2km, která se běhá až 

do dnešní doby. 28. září 1975 se konal 11. ročník BMK a závodníci vyběhli poprvé 

na trať Sloup – Macocha – Sloup. Běželo 40 závodníků. Zvítězil Miloslav Kaláb z 

Techniky Brno ustanovil tak základní traťový rekord časem 40:42 minut.  

Tento rekord se podařilo překonat v roce 1983 Tomáši Kosmákovi, také 

Techniky Brno. Zaběhl čas 40:38 minut. V dalších letech, přestože se běhu zúčastnili 

kvalitní běžci se traťový rekord nedařilo překonat. Až po 26 letech v roce 2009 při 45. 

ročníku BMK překonal tento letitý rekord Filip Ospalý, český reprezentant v triatlonu. 

Stanovil traťový rekord na čas 40:31 minut. Tento rekord nebyl dosud překonán. 

Nejlepší čas žen má Ivana Martincová z Mor. Slávie Brno v roce 2000 zaběhla čas 

48:01 minut. Nejlepší čas ze sloupských běžců patří Petru Boudovi st. V roce 1983 

zaběhl tuto trať v čase 43:27 minut. Petr Bouda také dosáhl nejlepšího umístění ze 

sloupských běžců, kteří trať na Macochu běželi v roce 1979 obsadil 3. místo. 

Každoročně před startem hlavního závodu se konají závody dětí v různých 

kategoriích podle jejich věku. Zúčastňuje se jich velké množství dětí ze Sloupu a 

okolí.  

 

4.5 Další běhy 

TJ Sloup mimo BMK pořádá ještě vždy v  červnu sloupský lesní běh a v 

letošním roce se poběží 38. ročník. Každoročně na Silvestra se běží Silvestrovský 

běh. V tomto roce se poběží 43. ročník. 
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5.Cvičení  

 

5.2.Novodobé cvičení 

Novodobé cvičení sloupských žen má své počátky v roku 1975. V té době pod 

názvem džezgymnastika, vedla tohle cvičení lektorka MUDr. Hana Kuchařová. Místní 

ženy v rámci džezgymnastiky nacvičovaly pódiové skladby a jednou v rámci okresu 

Blansko zvítězily. Třikrát také nacvičovaly spartakiádní vystoupení se kterým 

vystupovaly na místních a okresních spartakiádách. 

 

 

5.3.Aerobic 

5.3.1 Začátky 

 Ve Sloupě se v roce 1996 začal cvičit Aerobik. Hana Horáková, Lenka 

Hošková a Jarmila Čípková absolvovali cvičitelský kurz. Nadále s nimi cvičila Hana 

Kuchařová. Začali cvičit 3x za týden a zájem o cvičení Aerobiku byl velký. Tělocvičnu 

navštěvovalo v té době v průměru kolem 25 cvičenek. Hana Kuchařová přestala po 

čase cvičit a řada cvičitelek se rozrostla o Leonu Mikuláškovou a Jitku Novákovou. 

Nadále je cvičení u žen ve velké oblibě. Cvičí 2x týdně.  

 

5.3.2 Akce 

V minulém roce obnovily cvičební soboty a zájem se zdá být uspokojivý. 

Pořádali sobotní cvičení, vánoční posezení a zakončování posezení, aby uzavřely 

náležitě cvičební sezónu. Začali jezdit na relaxační aerobní pobyty, například 

Havlíčkův Brod s Kateřinou Bímanovou.  

5.3.3  Soutěže  a výhry 

Družstvo žen nacvičilo pódiovou skladbu v roce 2003, se kterou uspěly v krajském 

kole na krásném třetím místě. I rok 2002 byl pro oddíl aerobiku úspěšným. Kvůli 

velkému zájmu o aerobik ve Vysočanech, dojíždí zkušené cvičenky Ivona Žáková a 

Jitka Nováková 2x týdně předcvičovat do místního KD. Snaží se své hodiny 
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zpestřovat. K tomu jim slouží step-bedny, švihadla a dynabandy. ASPV v roce 2002 

poskytla dotaci na jejich práci v částce 6 200,-. Do pokladny TJ přispěli 4 000,- za 

vybrané vstupné. Každý rok se zúčastní cvičebních akcí v Blansku, Brně a 

v s Boskovicích. Tradice bývá účast na cvičení s proficvičitelkou a mistryní světa ve 

sportovním aerobiku Olgou Šípkovou. 26.4.2003 se zúčastnily oblastního kola 

v pódiových skladbách v Boskovicích, kde se jim podařilo vybojovat 2. místo a 

zajistily si postup do krajského kola. V roce 2008/2009 je oddíl aerobiku nejmasovější 

složkou TJ Sloup. 

5.3.4 Současné cvičení Aerobiku 

V tomto roce se cvičenky schází jedenkrát týdně v úterý. Schází se jich v 

průměru 15-20 a pokaždé cvičí jiný druh aerobiku.  

V programu mají tyto druhy:  - Taneční aerobik 

                                              - Step aerobik  

                                              - Pilates 

                                                - Body – Balanse  

 

Cvičení vedou tyto cvičitelky : - Hana Horáková 

                                                - Monika Gregorová 

                                                - Jitka Nováková 

                                                - Zuzana Nejezchlebová 

                                                - Daniela Pokorná  
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6.Volejbal 

 

6.1 Začátek 

Kolem roku 1976 parta kamarádů, tenkrát členové SSM začala hrát volejbal na 

hřišti, které bylo u hřbitova, kde nyní stojí bývalá kotelna pro školu a kulturní dům. Po 

otevření nové školy po roce 1982 smíšené družstvo mužů a žen chodilo do její 

tělocvičny jedenkrát za týden na dvě hodiny. Od roku 1992 se dalo dohromady 

smíšené družstvo, které hraje doposud.  

 

 

6.2 Turnaje 

V roce 1993-1996 jsme hráli turnaje pořádané základními školami, např. 

Kunštát, Rájec,… Podmínkou byl alespoň jeden učitel v týmu. Hrály učitelky 

Matějková a Nečasová. Po změně pravidel, kdy musel být tým složen jen ze 

zaměstnanců školy, se začali hrát turnaje obcí Moravského krasu ( Ostrov, Sloup, 

Jedovnice, Lipovec a Šošůvka. Tyto turnaje hrají dosud – 21 let. 

 

6.3 Růst družstva  

Od 1.10.2016 členové volejbalového družstva začali trénovat děti ze základní 

školy. Oslovili žáky 3. - 6. třídy. Přihlásilo se do družstva 14 děvčat, které chodí stále. 

Trénují 1 týdně ve čtvrtek. Martin Diviš, Barbora Groškové, Klára a Ivo Skotákovi a 

Karel Balcar jsou trenéry volejbalového družstva děvčat.  

 

 

6.4 TJS 

Volejbalové družstvo je 3 roky členem Tělovýchovné jednoty Sloup 
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7.Šachy 

 

7.1 Začátky 

Počátky organizovaného týmového šachu ve Sloupu sahají přinejmenším do 

80. let 20. století. První dochované záznamy a zápisy ze zápasů a schůzí nesou s 

sebou datum sezóny 1981-1982. Šachový tým vznikl pod záštitou komunistické 

kulturní organizace Osvětové besedy. Na popud okresního funkcionáře Rudolfa 

Krátkého byla založena nižší okresní soutěž pro pětičlenná družstva, ve které Sloup 

hraje dodnes. Sloupské šachové družstvo postupem času nabralo více hráčů z 

dalších vesnic. Jedním z nich byl Karel Němec, který převzal organizaci od Rudolfa 

Krátkého a přes 20 let ji starostlivě vedl až do své náhlé smrti. Od října 2015 až do 

dnešní doby se o ní starají především František Baláž, Petr Špičák a Martin 

Pokladník 
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7.2 Průběh šachové ligy 

Z nižší okresní soutěže se sloupský tým propracoval do okresního přeboru a 

pod vedením Karla Němce postupně až do krajského přeboru I. Třídy.  Nutno 

poznamenat, že v té době k zápasům za Sloup nastupovala řada hostů patřících k 

okrasní špičce, například hráči z Adamova a Boskovic, díky čemuž se Sloupu v 

sezóně 2003/2004  povedlo vybojovat postup do 2. ligy, tedy do 3. nejvyšší 

republikové soutěže. Družstvo nakonec skončilo na 4. místě. Šlo o dosud největší 

sloupský týmový úspěch. V následující sezóně se na výsledcích silně projevil odchod 

řady hostujících hráčů a velmi oslabené sloupské družstvo sestoupilo do krajského 

přeboru II. Třídy. V této soutěži působí dodnes. V posledních letech se díky dobrým 

výsledkům rýsují naděje na opětovný postup do vyšší soutěže.  

 

7.3 Sloupský tým – B 

V okresním přeboru se tým „B“ v posledních 13 letech umisťuje většinou           

na 2.-4. místě, v sezóně 2017/2015 dokonce soutěž vyhrál. V současnosti se vedení 

snaží dávat větší prostor novým a mladým hráčům, aby také získali zkušenosti a 

znalosti nutné k tvrdým bojům ve vyšších soutěžích .Se stejným úmyslem bylo pro 

účast v již zmíněné pětičlenné základní soutěži loni obnoveno „C“ družstvo. 

 

7.4 Turnaje 

Kromě týmových soutěží hraných v neděli se sloupští šachisté rádi zapojují do 

různých turnajů. Oddíl sám pořádá dva turnaje. Jedná se o okresní přebor v 

bleskovém šachu,s časovým limitem 5 minut na celou partii pro každého hráče), je 

obvykle konaný v březnu. Další turnaj je devítikolový Vánoční turnaj, který se hraje 

vždy 28. prosince u příležitosti narozenin již zmíněného Rudolfa Krátkého. V roce 

2019 se bude konat po čtyřicáté.  
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8.Florbal 

 

8.1. Začátky 

Florbal vznikl ve Švédsku v 70. letech 20. století.  V roce 1990 se objevil florbal 

i v Česku a do sloupské školy přišel ve školním roce 1992/93. Bohumil Hlaváček, 

který byl tělocvikář sloupské základní školy, hned objednal nejlevnější sadu míčků a 

hokejek. Florbal se chytil nejprve mezi žáky a později i mezi sloupskou mládež, která 

chodila pravidelně do školní tělocvičny. Tomáš Kuchař v té době hrál za brněnský 

tým Bulldogs první ligu a do Sloupu na tréninky přinesl disciplínu a řád. 

 8.2 Turnaje 

      Na turnaji v Blansku, který pořádali američtí misionáři se Sloup umístil na 3. 

místě. Oddíl FBK Atlas Sloup nastupoval do 4. celostátní ligy. Mužům se hned 

v prvním ročníku podařilo postoupit do 3. ligy, kde v následujícím roce skončili čtvrtí. 

1999/2000 se umístili až na 9. místě a kvůli reorganizaci soutěží sestoupili. V roce 

2001 nenašli v 1. jihomoravské lize přemožitele a postoupili do 3. nejvyšší soutěže. 

Postup do 1. jihomoravské ligy vybojovali B-tým, který vznikl z velice úspěšného 

týmu juniorů. B-Tým bojovali v roce 1999/2000 o postup do celostátní extraligy. 
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Podařilo se jim porazit dokonce i Spartu Praha. Sbírali jeden úspěch za druhým od 

početí sloupského florbalu i v dívčí kategorii. Také žáci ze ZŠ Sloup na soutěžích 

s dalšími školami. Největším úspěchem se stal zisk bronzové medaile mladších žáků 

Školního sportovního klubu na Mistrovství ČR v roce 1999 v Blansku.  

8.3. Pořádání turnajů 

Od roku 1997 místní florbalový tým pravidelně pořádá velký vánoční turnaj. Po 

1. ročníku v tělocvičně místní ZŠ, se jeho místo konání přesunulo do ČKD haly 

v Blansku. V dalších ročnících pořádající FBK Atlas Sloup našel přemožitele až ve 

finále, ale vybojovali 3. místo v roce 2001. 

8.4 Vývoj 

 Poté přestal být florbal malým sportem a „sloupské“ úspěchy byly více 

cennější. Pro oddíl FBK Atlas Sloup začala být sloupská tělocvična již malá. V roce 

2002 po dohodě s výborem TJ ČKD Blansko celý oddíl ze Sloupu přešel do Blanska, 

kde pokračoval pod názvem Atlas ČKD Blansko. Po zániku TJ ČKD se stal 

samostatným subjektem jako FBK Atlas Blansko a pod touto hlavičkou působí i nyní.  

Tímto přestupem se přestal ve Sloupu hrát florbal v rámci TJ Sloup a 

pokračoval již jen v rámci výuky v základní škole. 
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9.Tenis 

Tenis zahájil svoji činnost na jaře roku 2014, kdy sedm malých tenistů začalo 

pronikat do tajů tohohle sportu. Trénovali vyjma letních prázdnin jednou za týden na 

antukovém kurtu pana Čípka. V zimních měsících malí tenisté trénovali v halách ve 

Žďárné, Letovicích a Blansku a účastnili se také halových turnajů v Brně.Od roku 

2016 je tenis členem Tělovýchovné jednoty Sloup. 

 

 

9.1 Počet dětí a hodiny tréninku 

2015 - 13 dětí a 3 hodiny týdně 

 

2016 - 26 dětí a 6 hodin týdně 

 

2017 - 31 dětí a 6 hodin týdně 

 

 

9.2 Starání o jejich tenisový růst 

O tenisový růst se od začátku starali Karel Balcar a František Jedlička. Později 

se přidali Ivan Strachoň, Tomáš Jedlička, Martin Diviš a Jan Sychra. 

 

 

  

9.3 Místa tréninku a zápasů 

Od roku 2017 začal tenisový oddíl využívat 2 nové tenisové kurty u koupaliště. 

Na financování kurtů byla využita dotace 400 000,- z nadačního 

 fondu ČEZU, která tvořila 40% na výstavbu. Zbylou část 600 000,- poskytl 

Městys Sloup. Na jaře 2018 bude dokončena odrazová stěna a dětský umělý kurt. 
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9.4 Závodní činnost 

Závodní činnost byla zahájena v roce 2016 s 1 družstvem pod TK Blansko, poté 

v roce 2017 již ve 3 družstvech a pro rok 2018 bude po 5 družstev.  
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Závěr 

Hlavním cílem této ročníkové práce bylo ukázat, které sporty ve Sloupu máme v 

současné době. Představila jsem jejich historii až do doby, jaké jsou dnes. Zmínila 

jsem se, jaké měli největší úspěchy dříve a jaké úspěchy mají nyní. Také jsem  

popsala, kde se tyhle sporty provozují. Každý z nás tu má rád aspoň jeden z místních 

sportů. Doufám, že se vám moje ročníková práce o sportu líbila a dozvěděli jste se 

něco nového.  

Resumé 

Main goal of my seminar work is to show, which sports he have in Sloup 

currently. I presented it‘s history from the beginning to present. I mentioned their 

biggest achievements from the past and also their current achievements. I also 

described, where these sports happening. All of us are interested atleast in one of 

local sports. I hope you enjoyed my seminar work about sport and learned something 

new. 
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