
HISTORIE 
BASKETBALU

v  R o k y c a n e c h

abychom se dostali opět na vrchol, hráli republikové 
soutěže a hlavně si basketbal užívali se vším, co k němu 
patří. Dlouhodobě hrajeme 2.ligu mužů, ve které naši 
borci v sezoně 2017/2018 obsadili první místo a hráli 
o postup do 1. ligy a zaslouženě se stali sportovcem roku 
okresu Rokycany v kategorii týmy.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří od roku 1937 
přispěli k budování basketbalové základny, těm kteří 
pravidelně podporují: spo nzorům, zástupcům města, 
trenérům a samotným hráčům včetně jejich rodičů 
starající se o dobré jméno našeho klubu.

My jsme basketbal!

Za SKB Rokycany, 

Jiří Sýkora ml.
14. 9. 2019

Zdroj: Vzpomínky zakladatele basketbalu v Rokycanech Jiřího 
Malečka,1974; Záznamy okresního archivu v Rokycanech; Rokycanský 
deník



S historických zápisků se dozvídáme, že košíkovou (jak 
byl sport dlouho mylně nazýván a zaměňován s vázáním 
košíků) začali hrát studenti na zdejším gymnáziu. Po 
maturitě však tito nadšenci neměli kde hrát a museli si 
vybudovat venkovní hřiště. Prvním velkým útočištěm 
basketbalu se stal upravený tenisový kurt na dnešním 
volejbalovém „ostrůvku“. Dalším místem se pak stalo 
prostranství vedle sokolovny – nynější parkoviště a hala 
SKB. 

První oficiální soutěž se přihlásila v zimě 1944-1945. 
Jednalo se o krajskou soutěž v části Protektorátu 
od Rokycan za Plzeň a ke Klatovům. Po sjednocení 
tělovýchovy v roce 1948 začal fungovat řádný oddíl 
Sokola Kovohutě Rokycany, dále pak Baník Rokycany, 

který se brzy rozrostl na 50 členů. V 50.letech se hrál 
v Rokycanech basket na vysoké úrovni, kdy se družstvo 
žen probojovalo až do republikového finále. Dokladem je 
také pořádání krajské košíkové školy. 

V 60. letech jsme měli zástupce ve všech kategoriích 
s průběžnými úspěchy, zvláště dorostenců. V červnu 
roku 1968 se uskutečnil zájezd mužů a žen do Holandska. 
V 70. letech měl klub 65 členů s průměrnými výsledky 
vyjma dorostenců, kteří bojovali o postup do ligy.

V 80. letech měl klub 120 členů, z toho 80 mládeže do 18 
let. Členské příspěvky byly pro žactvo 30 Kčs a dospělé 
50 Kčs. Celkové příjmy 28.423,- Kčs a výdaje 66.484,- Kčs.
Dlouhá léta byl basketbal odsouzen pouze na hru na 
venkovních hřištích a postrádal vlastní tělocvičnu. 

Roky se hrálo v malé nedostačující tělocvičně v ZŠ Jižní 
předměstí. V roce 1982 se konečně započalo s výstavbou 
nynější tělocvičny v akci „Z“. Basketbal v tomto roce 
obsadil 3. příčku nejaktivnějšího oddílu se 409.5 
odpracovanými hodinami. 

V 90. letech a zvláště pak po roce 2000 začali žně 
basketbalu v Rokycanech. Klub se osamostatnil jako 
Sportovní klub BASKETBAL Rokycany a získal tělocvičnu 

do svého vlastnictví. Žáci se opakovaně dostali na 
mistrovství republiky, dorostenci hráli extraligu a muži 
se probojovali až do 1. ligy. Povedlo se zrekonstruovat 
tělocvičnu. Po obrovských úspěších přišel i velký propad, 
kdy klub tělocvičnu na dvě sezóny dokonce zavřel a chtěl 
realizovat její prodej. 

Poslední tři roky jsme pracovali na startu nové éry: 
optimalizovali jsme výdaje a navýšili příjmy, založili jsme 
mládežnické přípravky a soustavně pracujeme s mládeží, 

nádherná chytrá a rychlá hra se představila veřejnosti 
v roce 1891 v USA, v roce 1897 v Čechách a v Rokycanech 
v roce 1937. Jak je možné, že trvalo basketu 40 let se 
dostat až k nám? Možná jsme se moc dlouho dívali na 
míč u nohy a lítající puky na rybníku. Naštěstí se tato 
krásná hra uchytila a vydržela do dnešních dnů, kdy 
česká reprezentace je poprvé v novodobé historii na 
mistrovství světa v Číně. A kdy jindy si připomenout 
a oslavit svátek basketbalu než právě dnes na tomto 
místě, kde mnozí z nás zažili nezapomenutelné sportovní 
i lidské chvíle života.

B a s k e t b a l , 


