
ŽIVOTOPIS JIŘÍHO KOTRČE

Jiří Kotrč se narodil 25. června 1960 v Praze, v Krči. Narodil se do rodiny se sportovní

tradicí. Jeho tatínek se věnoval volejbalu a maminka basketballu. Jeho mladší bratr Milan se

věnuje házené.

Sport byl jeho celoživotní vášní. A není divu, od své rodiny měl podporu už od útlého

věku, kdy se ve svých pěti letech začal věnovat závodnímu plavání. Kromě plavání dělal také

fotbal.  Osudným sportem mu ovšem byla házená,  se kterou to Jiří Kotrč dotáhl na pozici

pivota, a dostal se až na olympijské hry.

Po  dokončení  Základní  školy  Za  Zelenou  liškou  na  Praze  4,  se  rozhodl  vyučit

podlahářem. Poté nastoupil na vojenskou službu. Na té však strávil jen rok a hned poté se

mohl  znovu  věnovat  svému  budoucímu  zaměstnání,  tedy  házené,  kterou  si  vydělával  na

živobytí. 

Pan Kotrč se dvakrát oženil. S první manželkou má tři děti – dva syny a dceru. Oba

dva synové hráli házenou, dcera se věnovala tanci a baletu. Po 25 letech se rozvedl a oženil se

podruhé s bývalou házenkářkou. 

Sportovní  kariéra  Jiřího  Kotrče  vyvrcholila  roku  1984,  kdy  se  od  svých  trenérů

dozvěděl, že s týmem prošli kvalifikací na Letní olympijské hry do Los Angeles. Veškeré

okolí jim úspěch přálo, o to větší bylo zklamání, když byl odjezd na olympiádu bojkotován

komunistickou vládou.

Ve stejném roce se však hrál v Bělehradě Pohár mistrů Evropy v házené. Tým Jiřího

Výchy i s Jiřím Kotrčem zde zažil jeden z největších úspěchů československých házenkářů,

jelikož  se  jim  podařilo  vyhrát  nad  favorizovaným  soupeřem  Metaloplastiko  Šabac.

Následovalo pár dalších úspěšných sezón, během kterých tým hodně cestoval do západních

zemí.  A  právě  za  to  byli  všichni  z týmu  vděčni,  proto  se  nikdo  z nich  nikdy  nerozhodl

v zahraničí zůstat natrvalo. Možná i právě proto byl tým Jiřího Kotrče roku 1988 vyslán na

Olympijské hry do Soulu, kde naší bývalou ČSSR umístili na 6. příčku. 

V devadesátých letech hrál profesionálně v Německu v prestižní soutěži Lohr. Předtím

jim režim nedovolil hrát v zahraničí, proto do Německa šel až po svých 30. narozeninách. Zde

zůstal  do roku 1994, kdy ho oslovila  Dukla,  tak se vrátil  opět  na pozici  pivota.  Se svou

profesionální kariérou skončil v roce 1996. Od té doby se věnuje trénování házené. Trénoval

dorostence, ale byl také asistentem reprezentačního trenéra. 



Od roku 2020 odešel z Dukly Praha a začal trénovat mladší dorostence v Hostivicích.

Kromě trénování podniká pan Kotrč v gastronomii. 

Za svou profesionální kariéru byl 5x vyhlášen nejlepším házenkářem Československa.

Nosil dres s číslem 5 a za reprezentaci odehrál 250 zápasů.


