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Házená byla v rámci SK Slavia Praha založena 10. září 1919 a byly to právě ženy, které začaly
hrát jako první. I přes prohru v prvním zápase s mistrem republiky Unionem Žižkov 15:3, se
začala tvořit parta a družstvo našlo svou tvář. Desetileté období činnosti bylo korunováno
prvními tituly Mistra republiky v letech 1926, 1929, 1933 a 1935. V této době byla Slavia
dvorním dodavatelem žen do reprezentačních družstev Čech a Moravy, později ČSR. Po těchto
úspěších však nastal útlum.

Zlepšení nastalo až v roce 1949 postupem do první ligy. V roce 1952 skončilo družstvo na
třetím místě a od tohoto roku také přešla SK Slavia na mezinárodní házenou. Další titul ale
získala až v roce 1960. Během sedmdesátých a osmdesátých let družstvo žen nedosahovalo
významných výsledků a pohybovalo se na pomezí národní a první ligy. Od roku 1988 nastal
obrat a SK Slavia se stala pravidelným účastníkem první ligy.

V ročníku 1990/91 získalo družstvo žen SK Slavia po jedenatřiceti letech opět titul mistra
republiky, na který navázalo shodným úspěchem v ročnících 1992/93, 1993/94, 1998/99,
1999/2000, 2000/01 a 2001/02.

V sezóně 2002/2003 začaly hrát nejlepší české a slovenské kluby s rakouským Hypo
Niederösterreich společnou ligu (WHIL). V ní dokázaly červenobílé dvakrát slavit triumf.
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Úspěchy:

Mistryně republiky 1925/26, 1928/29, 1932/33, 1934/35, 1959/60, 1990/91, 1994/95, 1998/99,
1999/00, 2000/01, 2001/02, 2006/07, 2009/10.

V sezoně 1960/61 dosáhlo naše družstvo na finále druhého ročníku PMEZ, ve kterém podlehlo
rumunské Stiintii Bukurešt.

V sezoně 2000/01 se družstvo DHC Slavia Praha probojovalo do semifinále poháru EHF, kde
podlehlo chorvatskému družstvu Podravka Koprivnica.

V letech 2009/10 a 2010/11 zvítězila sešívaná děvčata v mezinárodní WHIL.
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