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V Praze dne 31. 3. 2017
Vážený pan
Radek Bendl
prezident Českého svazu házené
Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1

Vážený pane Bendle,
dovoluji si Vás tímto oslovit ve věci nového marketingového brandu Vašeho svazu „Česká
házená – Czech Handball“.
Jakožto nejvyšší představitel svého sportu v České republice jistě znáte historii a vývoj
házené na našem území. Nebudu ji proto sáhodlouze rozebírat, nicméně si dovolím uvést několik
zásadních údajů odkazujícím k názvu Česká házená:
- vznik Národní házené, dříve Vrhané s přenášením, Cílové, Házené či České házené, se
datuje na začátek 20. století (oficiálně uznávaným datem je rok 1905), přičemž Československý
svaz házené a ženských sportů byl ustaven 22. února 1920
- v roce 1921 se ČSHŽS podílel na ustavení mezinárodní federace ženských sportů (FSFI) a
tato organizace uznala česká pravidla házené za oficiální
- za okupace Československa fašistickým Německem se česká házená stala jedním ze
symbolů českého vlastenectví a národního uvědomění
- po sjednocení československé tělovýchovy do ČOS bylo utvořeno v listopadu 1948 Ústředí
pro házenou dle dosavadních pravidel (Česká házená) a současně vzniklo Ústředí pro házenou o
sedmi a jedenácti hráčích (Handball dle skandinávských, resp. německých pravidel), obě ústředí
byla následně v roce 1951 sloučena do jedné komise
- na konci roku 1952 došlo k definitivní organizační rozluce vytvořením Ústřední sekce
české házené a Ústřední sekce házené, což lze považovat za oficiální ustavení střešní organizace
házené dle skandinávských pravidel na našem území
- ve 3. čísle Československého sportu z 9. ledna 1953 byl zveřejněn dekret předsednictva
SVTVS (Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport) o správném pojmenování obou sportů,
přičemž dosavadní handbal ponese název házená, zatímco stávající házená se bude nazývat
ČESKÁ HÁZENÁ
- v lednu 1971 byl rozhodnutím Ústřední výboru ČSTV a přes nesouhlas vedení Ústřední
sekce české házené změněn název na Národní házená
- po roce 1989 se Svaz národní házené jasně přihlásil ke své historii i názvu Česká házená,
což deklaroval mimo jiné i v roce 2007 při společném jednání místopředsedy Svazu národní házené
a předsedy Českého svazu házené, pánů Ing. Josefa Popelky a Ing. Jaroslava Chvalného
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Národní či Česká házená je v současné době sportem „malým“, sportem s omezenými
možnostmi prosazení se, sportem bez možnosti mezinárodních kontaktů, přesto jsme sportem
hrdým, sportem hlásícím se ke své historii, sportem uznaným a jasně zakotveným v českém
sportovním prostředí a strukturách České unie sportu. Na tomto místě mi dovolte uvést komentář
uznávaného rozhlasového reportéra K. Maliny, kterým v lednu 1996 uvedl ocenění Svazu národní
házené Čestným uznáním Klubu fair-play Českého olympijského výboru:
„Svaz národní házené je symbolem národního sportu, který bez ohledu na minimální
možnosti zúčastňovat se mezinárodních zápasů a bez výhod, které jsou pro jiná sportovní odvětví
zcela samozřejmé a běžné, vychovává neúnavně a přesně v duchu fair play nové generace mladých
sportovců. Právem mu patří uznání a obdiv celé naší sportovní veřejnosti.“
Vážený pane Bendle,
jsem přesvědčen o tom, že z výše uvedených historických dat a souvislostí jasně vyplývá, že
slovní spojení „Česká házená“ historicky i věcně patří k národní házené, nikoliv k handballu.
Používat název Česká házená a mít tím na mysli Český handbal je zavádějící a matoucí, a je nejen
pamětníky vnímáno jako útok na náš národní sport a zpochybnění jeho historie.
Proto si Vás dovoluji tímto vyzvat, abyste se z titulu své funkce zasadil o změnu aktuálního
brandu Vašeho svazu a do budoucna abyste již slovní spojení „Česká házená“ v souvislosti
s handbalem nepoužívali.
Zároveň jsem přesvědčen o tom, že vzájemné soupeření patří na hřiště, pro funkcionářskou
činnost je vždy výhodnější jednání a dohoda. Proto si Vás také dovoluji oslovit s nabídkou
společného setkání, na kterém bychom mohli prodiskutovat aktuální témata a styčné body obou
našich sportů.
S pozdravem

Jiří Cedidlo
předseda SNH
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