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                                Představení oddílu 1. NH BRNO 
 
  
 
Oddíl národní házené 1. NH BRNO je klub, který reprezentuje město Brno a celý 
zdejší region. Především se jedná o tradiční národní sport, který má v naší zemi 
dlouholetou tradici. Existuje již více jak sto let. Národní házená je stále se rozvíjející 
sport, který umožňuje týmovou spolupráci, na které je postavený úspěch celého 
družstva a klubu. 
 
Náš oddíl byl založen v roce 2003. Jsme nezisková organizace a našim cílem je 
výchova mládeže, rozvoj oddílu a v neposlední řadě dobrá reprezentace města Brna. 
Náš prapor každoročně vlaje například – v Ostravě, Praze, Plzni, ale i na menších 
městech a venkově. 
 

Sportovní areál, umístěný v Řečkovicích u ZŠ Novoměstská je dostupný pro širokou 
veřejnost a po vybudování nového sociálního zázemí a nové hrací plochy se naskytne 
možnost ještě více se dostat do podvědomí občanů Brna. Celý areál pak bude 
splňovat nejpřísnější kriteria ligových parametrů. Dojde tak nejen k přiblížení se 
špičkovým prvoligovým oddílům, ale především nám nový areál umožní pořádat 
kvalitní turnaje s účastí prvoligových družstev a tím výrazně zvýšit mediální 
atraktivitu házené. 

 
Oddíl 1. NH BRNO je spojován především s ligovými úspěchy mužů, kteří za 
posledních šest ligových ročníků, vždy dokázali vyhrát základní část a bojovat o 
medaile. Po zisku bronzu a stříbra přišla sezona 2008/2009, v nichž se dokonce 
podařil i historický úspěch v podobě ligového mistrovského titulu. Další významnou 
trofejí do sbírky byla loňská výhra v Českém poháru, což patří k dalším obrovským 
úspěchům oddílu z města pod Špilberkem. 
 
V sezóně 2010/2011 se oddílu sice nepodařilo obhájit vítězství v Českém poháru, 
nicméně i třetí místo v republice není vůbec špatným počinem. Co se týče klasické 
„venkovní“ sezony, v něj je brněnský oddíl po podzimu na třetím místě, od dubna 
začíná jarní část, kde bude chtít klub z Řečkovic bojovat o co největší umístění. 
 
Jenže poslední dobou není oddíl živ pouze o seniorské kategorii, nýbrž o sobě dost 
podstatně dávají vědět i nástupci zlaté brněnské generace. Starší žáci se dostali na 
pohár republiky, velkou měrou se o tento úspěch zasloužil trenér a zároveň záložník 
mistrů republiky Jan Musil. V jeho kádru se dá nalézt několik kvalitních hráčů. Jedním 
z nich je talentovaný Lukáš Plavec, jenž se stal nejlepším střelcem JMOP a zároveň 
dostal pozvánku do reprezentačního výběru Moravy.  
 
I mladší žáci rozhodně nezůstali pozadu. Třetím místo v Jihomoravském oblastním 
přeboru není také špatným počinem a i zde se dá najít řada talentů. Třetím nejlepším 
střelcem se stal Jaroslav Kilián a čtvrtý byl pak Radim Rozlílek. Pro samotný klub z 



 
 

Brna byla sezona 2009/2010  neúspěšnější sezóna, kterou navíc může orámovat třetí 
místo v nejvyšší soutěži, případně pak dílčí úspěch mladších žáků na poháru v 
Nýřanech. V tomto roce bychom v úspěšném trendu pokračovali, nakročeno má oddíl 
více jak dobře. 
 
Klub se může pyšnit i moderním stánkem. Samotný areál 1. NH BRNO patří, co se 
týče komfortu, k vůbec k nejlepším v naší zemi. 
 
Za oddíl 1. NH BRNO 
 
Zdeněk Filípek – předseda oddílu 
Petr Bukovský – místopředseda oddílu 
Roman Zajíček – mluvčí klubu 


