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Vážený pane prezidente, 

dovolujeme si Vám oznámit, že ve středu 12. 4. 2017 proběhla v Hranicích ustavující schůze Asociace 

ligových klubů házené, z.s. (dále „ALKH“), jako samosprávného, dobrovolného a nepolitického svazku 

členů, ve kterém jsou nyní sdruženy všechny kluby, které se účastní Extraligy ČR v házené mužů. 

Úkolem ALKH je hájit zájmy svých členů při jednání se zástupci Českého svazu házené a komunikovat 

ve společném zájmu aktuální témata napříč celým házenkářským hnutím. Současně pak chceme 

spolupracovat na projektech, pomocí kterých společně zajistíme ekonomické i sportovní posílení 

házené v České republice. Statutárním orgánem ALKH je výkonný výbor, do něhož byli zvoleni 

zástupci extraligových klubů Brna, Frýdku-Místku, Karviné, Prahy a Lovosic. Předsedou ALKH, který je 

oprávněn jménem výkonného výboru jednat a současně zastupovat ALKH navenek, byl zvolen Jan 

Schneider, místopředsedou ALKH Vojtěch Srba. 

Ambicí ALKH je také podílet se na přípravě a řízení naší nejvyšší ligové soutěže. Chtěli bychom aktivně 

spolupracovat s Českým svazem házené na přípravě formátu soutěže, sportovně-technických 

parametrech, ale také například na jejím kvalitním marketingovém zajištění. S určitým znepokojením 

ovšem už dnes vnímáme fakt, že o podobě příštího ročníku Extraligy ČR bylo Exekutivou Českého 

svazu házené rozhodnuto bez předchozí diskuse s jejími účastníky, byť byl všem dobře znám rozdílný 

názor klubů na její podobu, zejména co do počtu účastníků. Exekutiva Českého svazu házené ovšem 

navzdory tomuto faktu rozhodla dne 31. 3. 2017 o nižším počtu účastníků. Myslíme si, že jakékoliv 

zásadní rozhodnutí, které se týká nejvyšší házenkářské soutěže mužů, by nemělo být činěno bez 

předchozí diskuse se zástupci účastníků, natož pak toto rozhodnutí přijímat menšinovým podílem 

všech členů Exekutivy Českého svazu házené. Jako zástupci ALKH jsme proto byli pověření členskými 

kluby, abychom neprodleně vstoupili do jednání se zástupci Českého svazu házené a pokusili se 

znovu otevřít konstruktivní a především rovnocennou diskusi o tom, v jakém formátu a při jakém 

počtu účastníků bude Extraliga ČR v sezóně 2017/2018 realizována. 

Vážený pane prezidente, dovolujeme si Vás tímto požádat o termín schůzky, na které bychom 

projednali možnosti znovuotevření diskuse nad podobou Extraligy ČR 2017/2018 a současně se 

pokusili nastavit možné mechanismy budoucí komunikace mezi ALKH a Českým svazem házené. 

Se sportovním pozdravem 

 

Jan Schneider       Vojtěch Srba 

předseda ALKH      místopředseda ALKH 

Praha | 17. 4. 2017 

Radek Bendl 

Prezident ČSH 

Bolzanova 1615/1 

110 00  Praha 1 

 


