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1 ÚVOD
„Fotbalová říše je největší na světě. Je říší bez hranic. Říší, která
všechny spojuje vášnivou láskou k fotbalu. Byla jí v dobách míru, v časech
válek i v letech, kdy politické poměry rozdělily svět železnou oponou
přinejmenším na světy dva“ (Pechr, 1981, 7).
Fotbal je mou vášní a sportem číslo jedna. Začal jsem s ním ve svých
devíti letech a hraji ho dodnes. Mimo to, že jsem aktivním hráčem
novojičínského „A“ mužstva, trénuji také mládež. Není to pro mne jen sport, je
to zábava, vyplnění volného času, radost a určitý styl života.
Fotbalový klub Nový Jičín slaví tento rok 90 let své existence. To mne
inspirovalo, vybrat si jako téma bakalářské práce historii fotbalu tohoto oddílu.
Zaznamenal jsem rovněž, že chybí ucelená forma, kronika, popisující
historii klubu či informace o úspěších a osobnostech novojičínského fotbalu.
Vzešlo odtud přitom tolik kvalitních hráčů, kteří se uplatnili nejen u nás, ale i
v zahraničí. Bakalářská práce se nejprve zaměřuje na historii fotbalu ve světě
a v Československu, poté v Novém Jičíně. Dále následuje několik informací o
samotném městě a chronologický popis historie fotbalu v Novém Jičíně od jeho
počátků až po současnost, a připomenutí největších úspěchů i pádů. Jedná se
zejména o seniorský tým, ale jsou zde zmíněny i největší úspěchy
mládežnických kategorií. Práce mimo jiné přibližuje nejvýznamnější osobnosti
jak z řad hráčů, tak i funkcionářů a v neposlední řadě dotazníkovou metodou
zjišťuje, jak jsou na tom s povědomím o historii klubu samotní hráči a
funkcionáři.
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2 FOTBAL
„Fotbal, je kolektivní míčová hra, která je také nejpopulárnějším kolektivním
sportem na světě. Její zvláštní kouzlo spočívá v její proměnlivosti“ (Davídek &
Oktábec, 1982, 5). Fotbal má povahu intervalových zátěží, při kterých se střídají
krátké i dlouhé běžecké úseky, různou rychlostí, s míčem i bez něj. Proti sobě
hrají dvě družstva po desíti hráčích a jedním brankářem na každé straně.
Zbylých deset hráčů tvoří obránci, záložníci a útočníci. Cílem každého družstva,
je vstřelit více gólů, než soupeř. Na hru dohlíží hlavní rozhodčí, jemuž pomáhají
dva asistenti rozhodčího na pomezních čarách. Zápas se skládá ze dvou
poločasů, z nichž každý trvá 45 minut. Hraje se převážně na travnatém
obdélníkovém hřišti o rozměrech 90-120 metrů na délku a 45-90 na šířku. Ke
hře se používá výhradně kulatý míč o obvodu 68-70cm. „Kulatý je míč,
čtverhranné je hřiště, podobá se obrazu země a nebe. Míč nad námi létá jako
měsíc podle neměnných pravidel. Příbuzní nemají žádnou přednost a pro
nadržování tu není místo. Je tu jen bojové odhodlání a umění bez chyb a
omylů“ (Jenšík & Macků, 1997, 7).

2.1 Historie fotbalu ve světě
S kopanou je to asi jako s kolem. Vznikl tu dříve, či později nezávisle na
sobě v nejrůznějších částech světa. Mnohé národy si snaží nejpopulárnější hru
planety přivlastnit, ale s klidným svědomím lze říci, že moderní, současný fotbal
přivedla na svět Anglie. První zmínky míčových her, podobné fotbalu jsou
známy již ze starověku, avšak spekulace o tom, kdy a kde ho hráli nejdřív,
budou nekonečné. Prameny v tom nejsou pochopitelně zajedno, každopádně
fotbalová Asie tvrdí, že to bylo na jejím kontinentu. Konkrétně v Číně, tam se
prý na ohraničeném území poháněla zvířecí kožená koule plněná peřím a vlasy
již v době panování císaře Huang-Ti, tedy nějakých 3400 př. n. l. Záhy zlidovělá
hra zvaná su-chu byla císařovým nařízením zavedena do armády, aby si tak
vojáci zvyšovali tělesnou zdatnost, utužovali bojový zápal a smysl pro kolektiv.
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Celé tisíciletí trvalo, než se začali podobnou hrou zabývat i staří Egypťané.
Důkazem jsou nástěnné malby v Karnaku a zbytky koženého míče v jednom
z hrobů v Thébách. Římané si s celou helénskou kulturou převzali také
episcuros. Hru si trochu poupravili, přejmenovali na harpastum a vyrazili s ní do
všech světových stran. Caesarovi legionáři ji hrávali ve svých leženích po celé
Evropě a okolo 5. století našeho letopočtu znala harpastum celá Gálie (Jenšík
& Macků, 1997, 8). V Itálii se dochoval zápis boloňského kronikáře Rentiviglia
z konce 15. století, který říká: „Nejmilejší zábavou obyvatel našeho města je
calcio. Hráč, jenž desetkrát kopne míč do protivníkovy branky, obdrží dvacet
zlatých dukátů“ (Jenšík & Macků, 1997, 8).
Irské město Galway jako první zve veřejnost na the great foot-ball (1527),
vicekancléř univerzity v Cambridgi píše na královský dvůr o oblibě hry s míčem
mezi tamním studentstvem (1581), spisovatel Shakespeare používá termín
football player ve svém divadelním kuse král Lear (1607), král Karel II (zasloužil
se o to, vrchností zavrhovaný football byl vyškrtnut z listiny zakázaných her)
nelibě nese, když jeho družina prohrává football game s týmem jeho
poddaného hraběte Albemarleho (1681), football je zařazen mezi 33 her
oficiálně povolených ve škole v Etonu (1766), jistý mister Strutt přináší ve své
knížečce o zábavách anglického lidu obšírný popis hry kopání v míč včetně
náznaků pravidel (1801), jako první si založí stálé mužstvo škola v Aldenhamu
(1825), představitelé univerzit a škol z Etonu, Harrow, Winchesteru, Shrewsbury
a Rugby podepisují Cabridge Rules, první pravidla o jedenácti bodech (1848).
(Jenšík & Macků, 1997, 8). Zejména nejednotnost v pravidlech, byla podnětem
k založení prvního fotbalového svazu na světě. Roku 1863 se sešlo v Londýně
jedenáct zástupců anglických klubů a založili zde první fotbalovou organizaci na
světě pod názvem The Football Association. Byla vydána nová pravidla, která
byla následně schválena a podepsána. V roce 1871 vznikla nejstarší pohárová
soutěž s názvem Anglický pohár, následně i anglická liga, jenž se hraje dodnes
a těší se obrovské oblibě. Proto je Anglie právem nazývána kolébkou
moderního fotbalu.
V roce 1904 byla v Paříži založena Mezinárodní fotbalová asociace
(FIFA), která řídí fotbal na všech kontinentech (Retrieved 26. 3. 2012 from the
World Wide Web: http://www.fotbal-historie.7x.cz). První mistrovství světa bylo
sehráno v Uruguay v roce 1930 a vítězem se stala pořádající země. V roce
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1954 byla založena Evropská unie fotbalových asociací (UEFA). První
mistrovství Evropy bylo sehráno v Itálii v roce 1968. Vítězem se stala Itálie
(Macho, 1999).
Nejvýznamnější mezinárodní soutěží reprezentací je mistrovství světa
pořádané každé čtyři roky, na jehož turnaji soutěží 32 družstev s více než 200
členských států FIFA. Po mistrovství světa je nepopulárnější reprezentační
soutěží mistrovství Evropy (EURO), Africký pohár národů a Copa América.
K nejslavnějším klubovým soutěžím patří Liga mistrů UEFA, Evropská
liga UEFA a Pohár osvoboditelů.
Mezi nejslavnější ligové soutěže světa řadíme anglickou Barclays
Premier league, španělskou Primera división, italskou Sérii A, německou
Bundesligu, francouzskou Ligue 1, či brazilskou Série A (Retrieved 27. 3. 2012
from the World Wide Web: http://www.fotbal-historie.7x.cz).

2.2 Historie fotbalu v Československu
Počátky fotbalu v Československu sahají do 80. let 19. století. O první
výskyt fotbalu se nezasloužila Praha, jak si mnoho lidí myslí, ale Roudnice nad
Labem. Roku 1886 přišel na tamější gymnázium Jan Sommer, který působil
jako učitel mnoho let v zahraničí. Zde poznal fotbal a po příchodu na nové
působiště jako učitel tělesné výchovy, seznámil své studenty s touto hrou. Nový
sport si zanedlouho oblíbila nejen roudnická mládež, ale také členové ČAC
Roudnice, kteří se předtím věnovali převážně veslařství. Dne 15. srpna 1892 se
uskutečnil první fotbalový zápas mezi ČAC Roudnice a Sokolem Roudnice, kde
mužstvo ČAC vyhrálo nejtěsnějším výsledkem 1:0. Mladí nadšenci museli
skrývat svou lásku k fotbalu před pány profesory, kteří pro ni neměli žádné
pochopení. Fotbal se začal šířit po celé Praze a začaly vznikat první fotbalové
hřiště v Královské (později Císařské) louce, na Letné, Stromovce či Invalidovně
(Mráz, Pejchar, Pondělík & Žemla, 1981).
K rozmachu fotbalu velice pomohlo vydání fotbalových pravidel v českém
jazyce, díky překladu Josefa Röslera-Ořovského. Patřil mezi první rozhodčí a
zasloužil se o vznik první české soutěže, známé jako Český Sculling Cercle.
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Roku 1895 se na české fotbalové scéně objevují dva fotbalové kluby, které se
zapsaly do dějin jak českého, tak i světového fotbalu, a to Sparta a Slavia.
Historicky první souboj pražských S se uskutečnil 29. března 1896, v němž
vyhrála Sparta 1:0. Díky Slávii, se 8. ledna 1899 v Praze podařilo uskutečnit
první mezinárodní utkání s Berlínem (0:0). Téhož roku si Slávie změřila síly
s celky z Vídně a Oxfordu (Procházka, 1987).
Snahy o sjednocení fotbalu v Čechách vyvrcholily na jaře roku 1901, kdy
vznikl Český svaz fotbalový (ČSF). Zakládajícími členy ČSF byly kluby AC
Praha, AC Sparta, SK Slávia, SK Plzeň, FK Horymír Praha, FC Union Plzeň,
AC Roudnice nad Labem, SK Meteor Praha 8, Letenský kroužek Česká vlajka
Praha, SK Union Žižkov, Hradčanský SK, FK Malá Strana, SK Olympia Košíře,
ČAFC Král. Vinohrady, AFK Kolín, SK Vyšehrad, SK Olympia Praha 7. Prvním
předsedou se stal Karel Freja.
V roce 1904 byla založena Mezinárodní fotbalová asociace FIFA
(Retrieved 26. 3. 2012 from the World Wide Web: http://www.fotbalhistorie.7x.cz). ČSF byl v roce 1907 oficiálně přijat do FIFA. O rok později, na
rakouské půdě, jež upřímně nepřála rozvoji samostatného českého fotbalu, je
při neúplné účasti počtem hlasů 8:3 rozhodnuto vyškrtnout ČSF ze světové
federace. Asociace anglických a francouzských amatérů založila v roce 1911
Mezinárodní amatérskou fotbalovou unii (UIAFA), ke které se později připojil i
ČSF. Ti uspořádali v květnu 1911 Mistrovství Evropy ve fotbale, na kterém čeští
fotbalisté zvítězili a stali se tak mistry Evropy. Následující rok se však UIAFA
rozpadla (Jenšík & Macků, 1997).
Teprve v roce 1912 se hrála řádně organizovaná soutěž na úrovni
Středočeské žumpy (Mistrovství ČSF). Tento krok znamenal posun ve fotbale
na českém poli a začíná tak první vrcholová soutěž. Mnohem větší rozkvět
fotbalu nastal po 1. světové válce. Zatímco v roce 1915 evidovala ČSF 228
klubů, v roce 1922 tento počet vzrostl na 1049. Nově vzniklá Československá
asociace fotbalová (ČSAF), založená roku 1921 byla v roce 1922 v Ženevě
oficiálně přijata do FIFA. Rok 1954 znamenal pro československý fotbal vstup
do UEFA. Dvanáct českých a čtyři německé kluby se na jaře 1925 spojily a
přihlásily se pod řízení Československé asociace fotbalové, jako k orgánu
zastřešujícího všechny národnostní fotbalové svazy u nás a začaly hrát první a
druhou

ligu.

Vstupem

německých

vojsk

12

v březnu

1939

a

rozpadem

Československé republiky na Protektorát Čechy a Morava se slovenské týmy
automaticky přesunuly do slovenských soutěží a německé kluby do soutěží
v rámci Německa. Nejvyšší soutěží této doby byla Českomoravská liga, která
vyvíjela

činnost

po

celou

dobu

okupace.

Historicky

prvním

titulem

v Československé historii se může pyšnit Slávie Praha. Český pohár byl další
soutěží, která v roce 1940 započala svou premiéru. Tuto soutěž hrálo 16
mužstev, jež se kvalifikovala z župních pohárů. Po skončení druhé světové
války v květnu 1945 došlo k znovuobnovení činnosti v oblastech společnosti,
kultury a sportu. Tři měsíce poté, co v Praze dozněly poslední výstřely, se na
Spartě hrály první poválečné derby pražských S. V Poháru osvobození Slavia
porazila Spartu 4:3, kde se proti sobě utkali velcí hráči jako Josef Bican či Karel
Kolský (Jenšík & Macků, 1998).
Mnohokrát se měnila tvář soutěží, ale až v 70. letech našla liga svou
stálou formu a systém, který vydržel až do rozdělení Československa 1. ledna
1993. Po tomto rozdělení si šel český i slovenský fotbal svou vlastní cestou.
Českomoravský fotbalový svaz i Slovenský fútbalový zvaz byl od té doby
samostatnou jednotkou.
Z historie úspěchů můžeme zmínit dvě druhá místa z Mistrovství Světa
v Itálii (1934) a Japonsku (1962). Medaile si hráči odvezli také z několika
Mistrovství Evropy. V roce 1960 to byl bronz z Francie, 1976 zlato z Jugoslávie,
1980 bronz z Itálie a 1996 stříbro z Anglie, už však za samostatnou Českou
republiku. Posledním československým zápasem byla kvalifikace na MS 1994
v USA, kde hráči vystupovali pod názvem Reprezentace Čech a Slovenska. Po
nevydařených zápasech ve vyřazovacích bojích, tak skončila dlouhá historie
československé kopané plná úspěchů nejen na domácích, ale i zahraničních
trávnících. Prvním mistrem samostatného ročníku Českomoravské ligy se stala
Sparta Praha, stejně tak, jako toho posledního společného (Mráz, Pejchar,
Pondělík & Žemla, 1981).
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3 NOVÝ JIČÍN
Nový Jičín je okresním městem a také obcí s rozšířenou působností.
Říká se, že novojičínské náměstí náleží k nejkrásnějším na sever od Alp
(Zezulčík, 1996, 17). Nachází se v Moravskoslezském kraji, jihovýchodně od
Ostravy a leží na řece Jičínce. Nejstarší písemná zpráva o vzniku města
pochází z roku 1313. Počet obyvatel se pohybuje okolo 27 tisíc.
V období před 1. světovou válkou, převažovalo ve městě zejména
německé obyvatelstvo. Od října 1938 do května 1945 bylo město součástí
Německa. Nový Jičín osvobodila až Rudá armáda 6. května 1945. V roce 1967
byl Nový Jičín prohlášen městskou památkovou rezervací a v roce 2001 oceněn
titulem Historické město roku. Nový Jičín je sídlem firem s dlouholetou tradicí,
jako Autopal s.r.o. nebo Tonak a.s., díky němuž je město nazýváno „městem
klobouků“.
Město Nový Jičín je tvořeno kromě města, také pěti městskými částmi –
Bludovice, Kojetín, Loučka, Straník a Žilina.
Město

Nový

Jičín

vždy

bylo

a

bude

sportovním

centrem.

K nejpopulárnějším sportům patří basketbal, hokej, házená, ploutvové plavání a
fotbal.
K slavným rodákům města a jeho okolí můžeme zmínit Václava Ptáčka,
Eduarda Weitha, Karl von Schwarze, Františka Palackého či Sigmunda Freuda.

14

4 CÍLE PRÁCE
Hlavním cílem této práce je zmapovat počátky a vývoj fotbalu v Novém
Jičíně od roku 1919 až do roku 2011.
K dílčím cílům mé bakalářské práce patří popis vzniku a historie fotbalu
ve světě a v Československu, připomenutí největších fotbalových úspěchů
v mládežnické i ženské kategorii v Novém Jičíně, představení významných
osobností klubu a zjištění, zdali novojičínští hráči, trenéři a funkcionáři různých
věkových kategorií mají povědomí o historii tohoto klubu.
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5 METODY VÝZKUMU

Pro svůj výzkum jsem vybral metodu anonymního dotazníku. Je jedním
z nejběžnějších nástrojů pro sběr dat. Skládá se ze série písemných otázek,
jejichž cílem je získat písemné odpovědi respondentů. Jednou z mnoha výhod
dotazníku je, že se jednoduše zpracovává a patří k nejlevnějším metodám
průzkumu.
Ke své práci jsem využil primární i sekundární zdroje. K mým primárním
informačním pramenům patří materiály z Městské knihovny a Státního
okresního archivu v Novém Jičíně, periodika, kroniky a denní tisk. Jako
sekundární zdroje jsem využil internetové stránky a dostupnou literaturu.
Použité metody výzkumu:
 Komparativní
 Historická
 Introspektivní
 Chronologická
 Heuristická
 Monografická
 Analýza
 Syntéza
 Interpretace
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6 HISTORIE FOTBALU V NOVÉM JIČÍNĚ

6.1 Počátky vzniku
První zmínky o fotbalu v Novém Jičíně, ještě jako německém, jsou z roku
1919. První fotbalový klub v Novém Jičíně byl německý Erstner Neutischeiner
Sportverein Kuhländchen založený 28. července 1921. Tento název vznikl díky
tomu, že se Novojičínsku říkalo Kravařsko v souvislosti s pány z Kravař, vládci
tohoto kraje. Tento název se objevil v němčině jako Kuhländchen a toto
označení převzali právě zakladatelé německého fotbalového klubu. Prvním
oficiálně českým klubem byla SK Slávia založena v roce 1922 a oblíkala
slávistické sešívané dresy s červenou hvězdou na prsou. Soutěž, ve které SK
Slávia působila, se nazývala Slezská župa. Prvním předsedou se stal Gustav
Stratil, jednatelem Karel Fousek, který byl i aktivním hráčem. Když odešel
z funkce předsedy Gustav Stratil, činnost klubu upadala. Nastaly velké potíže
s hřištěm, nedostatkem hráčů a někteří z nich dokonce přestoupili do SV
Kuhländchen, jenž hrával 2. třídu německé župy Nordostagau. Nejdříve se
hrávalo na hřišti v Bludovicích, později na hřišti pod Španělskou kaplí a na
Hřbitovní ulici za nynějším Domovem důchodců, kterému se říkalo Rotteplatz.
Ten vybudovali němečtí sociální demokraté (Pavlín, 1991). Z hráčů, jež hrávali
za SK Slávii Nový Jičín, můžeme zmínit Schindlera, Sýkoru, Neumanna, Tinka,
Sobka, Nešpora, Havlíčka, Kuchtu, Vaculíka, Pastora a Maxu. Po zániku v roce
1924 na ni navázal SK Slovan, o jehož registraci nebyly zjištěny záznamy. Jeho
existenci však potvrzují přátelské zápasy z roku 1933 s Frenštátem p. R.,
Omladinou Národní jednoty Šenov, SK Hodslavice a SK Mořkov. Hráli za něj:
Fabián, Vrána, Konvička st., Konvička ml., Janýška, Knápek, a řada dalších.
V roce 1935 došlo k založení SK Nový Jičín, jehož činnost ukončila v roce 1938
válka. V té době hráli druhou B třídu. Předsedou klubu byl JUC Oldřich
Kulhánek, místopředsedou Hynek Boháč, jednatelem Bedřich Helebrand,
pokladníkem Horák, správcem klubu V. Kubeš, hospodářem Oldřich Šimurda,
archivářem František Gabriš, pokladníkem Horák a náčelníkem Josef Janýška.
V červenci 1945 byla činnost klubu obnovena, hrálo se nejdříve na hřišti pod
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Španělskou kaplí, poté na škvárovém hřišti ve stávajícím sportovním areálu,
kde dosáhl klub velkého úspěchu, když postoupil do krajského přeboru, který
byl druhou nejvyšší soutěží v republice (Strnadel, 2008).

Obrázek 1: SV Kuhländchen
Zleva: Kuchta, Teichman, Vaculík, Freytag, Jirků, Vogler, Knobloch, Šebesta, Gold,
Pastor a Tinek. (hřiště pod Španělskou kaplí)

Sezóna 1945/1946
Začátkem července roku 1945 se konala se u Nového slunce valná
hromada za účasti 30 členů SK Nový Jičín. Novým předsedou byl zvolen A.
Grossmann, místopředsedou J. Charvát, jednatelem J. Válek, pokladníkem O.
Raška, klubovním kapitánem E. Podhajský, hospodářem J. Janýška a dalšími
členy výboru zvoleni Fr, malina, J. Novák a Fr. Hroch.
O týden později byl sehrán na bývalém německém stadionu v Novém
Jičíně první přátelský footballový zápas. Hostem SK. Nového Jičína byl SK.
Hodslavice. Tímto utkáním vstoupil SK. Nový Jičín po dlouholeté přestávce opět
do aktivní činnosti. „V předzápase utkal se dorost obou klubů. Zápas rozhodli
pro sebe hosté, kteří zvítězili v poměru 3:2 (1:1), hlavní zápas skončil se
routinovanějších hostů v poměru 2:0 (1:0)“ (Bártek, 1945, 3).
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V neděli 26. srpna 1945 sehrál SK. Nový Jičín své první mistrovské utkání od
roku 1938 s SK Slávii Vysoká. Družstvo SK. Nový Jičín zvítězilo 5:3. Mužstvo
Nového Jičína sehrálo v neděli 16. června na svém hřišti poslední mistrovský
footballový zápas, který byl zároveň rozhodujícím o postup do I. b třídy SŽF.
Mužstvo domácích podalo v druhém poločase velmi dobrý výkon a rozhodlo
tento důležitý zápas pro sebe brankami Mocka 2, Filipa, Zubka a Škarky.
Rovněž obrana (Žůrek, Beniš, Dorazil) v tomto zápase uspokojila. Stejně vynikli
i jednotlivci v řadách útoku. Tímto zápasem si družstvo SK. Nový Jičín vynutilo
postup do I. b třídy (Bártek, 1945).

Obrázek 2: Škvárové hřiště

Sezóna 1946/1947
„Tento rok byl zajímavý především založením fondu pro zraněné hráče.
Tento fond byl založen z darů členstva SKNJ a na hráče působilo velmi
příjemně vědomí, že pro případ jejich zranění je pamatováno“ (Bártek, 1946, 3).
Tuto myšlenku následovalo druhé mužstvo SK Tonak Nový Jičín o rok později.
SK. Nový Jičín zahájil novou sezónu v I. b třídě prohrou s celkem SK. Frýdlant
4:6. V sezóně se střídaly dobré výsledky s horšími, a tak se první tým na konci
sezóny usídlil na šestém místě, těsně za družstvem SK. Val. Klobouky, kdežto
mužstvo SK Tonak Nový Jičín zakončilo sezónu na druhém místě.
Překvapením bylo vítězství dorostenců v Župním přeboru (Bártek, 1946, 3).
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Obrázek 3: SK Nový Jičín 1947
Zleva stojící: Válek, Saksa, Vaculík, Tvardek, Chyba, Gold, Filip a Toman
Spodní řada zleva: Mocek, Vízner, Krhut a Kubálek.

6.2 Padesátá léta
V roce 1952 se podařilo postoupit prvnímu mužstvu do krajského
přeboru, avšak o rok později spadli zpět do I A třídy, ve které se udrželi po
zbytek padesátých let. Druhému týmu mužů se podařilo 1. B třídu udržet, i když
to mnohokrát naznačovalo opak. Novojičínští dorostenci díky skvělým výkonům
postoupili do Krajského přeboru a několik sezón dominovali na prvních místech.
V roce 1953 započala výstavba fotbalového stadionu včetně tenisových
dvorců, šaten, oplocení a přidružených hřišť (Bartoň, 1962).
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Obrázek 4: Výstavba fotbalového stadionu

V těchto letech oblékali dres Nového Jičína hráči jako Visner, Dorazil,
Zubek, Filip, Škarka, Kubelas, Krhut, Řezníček, Frňka, Daněk, Bartoň, Tvardek,
Saksa, Toman, Kubálek, Zámorský, Válek, Vaculík, Mičola, (Machýček, 1957).

Obrázek 5: SK Nový Jičín 1952, hříště pod Španělskou kaplí
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6.3 Šedesátá léta
Sezóna 1959/1960
Tento rok byl výjimečný tím, že započal první ročník turnaje O PUTOVNÍ
POHÁR SČSP v Novém Jičíně. Třetí místo obsadil tým Spartak Kopřivnice,
druzí skončili hráči z novojičínského B týmu a historicky prvním vítězem tohoto
turnaje se stal Nový Jičín A (Bartoň, 1962).
Sezóna 1960/1961
V této sezóně se fotbalový oddíl Nového Jičína přejmenoval na TJ Nový
Jičín. Začátek sezóny komplikovalo počasí, přesto se veškeré soutěže
v novojičínském okrese rozjely dle termínu. Po skončení podzimní sezóny 1960
se stalo něco, co nikdo nepředpokládal ani v nejmenším. Hned čtyři družstva se
umístila na prvních místech svých soutěží. Žáci v okresním přeboru, dorost v I
A. třídě dorostu, TJ Nový Jičín B v okresním přeboru i mužské áčko v I A třídě
mužů (Bartoň, 1960).
I v této sezóně pokračoval turnaj O PUTOVNÍ POHÁR SČSP v Novém
Jičíně, který obhájili hráči z týmu Nový Jičín A, druhý skončil překvapivě Sokol
Polanka n. O. a třetí příčku obsadil Spartak Frenštát p. R. po těsné výhře nad
kopřivnickým týmem (Bartoň, 1962).
Konec sezóny patřil dorostencům, neboť jako první v historii Nového
Jičína vykopali celostátní dorosteneckou ligu pod vedením zkušeného trenéra
Mádra (Polach, 2002).
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Obrázek 6: Sestava družstva, které postoupilo do celostátní ligy dorostu 1961/62
Zleva nahoře: Matouš, Baťka J. Krhovják, Baťka H., Stavinoha, Frydrych, Mixa, trenér Mádr
Zleva dole: Serdlák, Jankov, Macháň, Polách, Vlček a Bilinkiewicz

Sezóna 1961/1962
Pro mistrovské soutěže sezóny 1961/1962 přihlásil oddíl kopané TJ Nový
Jičín celkem sedm družstev, z toho pět mládežnických. A mužstvo se
zachránilo v I A třídě, B mužstvo si udrželo I B třídu, A dorost setrval v lize
dorostu a B dorost přečkal letní přestávku v okresním přeboru (Bartoň, 1962).
Sezóna 1962/1963
U příležitosti oslav 650 let Nového Jičína proběhlo 1. května 1963
přátelské utkání mezi Baníkem Ostrava, vedoucím týmem první ligy kopané, a
Novým Jičínem, v němž hostující mužstvo zvítězilo v poměru 10:0.
V neděli 23. června 1963 byl veřejnosti slavnostně předán nově
vybudovaný fotbalový stadion, kde předseda městského národního výboru
Horák měl tu čest prvního výkopu.
TJ Nový Jičín A se mohl na konci sezóny pyšnit prvenstvím v soutěži
slušnosti s 502 body, které si drželo již od podzimu (Bartoň, 1963).
Sezóna 1963/1964
Pod vedením trenérů Tomana a Srby se podařilo po napínavém
závěrečném střetnutí s Duklou Šumperk postoupit do krajského přeboru. Žáci
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se stali okresními přeborníky ve své kategorii a to nejen díky skvělým hráčům,
jako Mrázek, Holub, Krba, kteří tvořili osu týmu, ale také trenérovi Szyrzickimu
(Macháček, 1964).
Sezóna 1964/1965
Fotbalový Klub TJ Nový Jičín A si udržel pozici v krajském přeboru mužů.
V této soutěži se utkal mimo jiné s týmy Sp. Šternberk, Baník Karviná 1. máj,
MEZ Frenštát či Hrušovem. Zúčastnil se zimního turnaje O Pohár Únorového
Vítězství v Příboře, kde ve finále zaslouženě vyhrál nad celkem VŽKG B. TJ
Nový Jičín B zakončil sezónu na čtvrtém místě spolu s Klimkovicemi
(Machýček, 1965).
Sezóna 1965/1966
V září roku 1965 odehrála fotbalová jedenáctka ONV z Nového Jičína
dvě propagační utkání v NDR s Lignitem Berlín a Výzkumným ústavem stav.
hmot. Koncem tohoto měsíce se konala dvouzápasová odveta v Novém Jičíně.
TJ Nový Jičín B se stal vítězem Poháru Rozkvětu, kde ve finále porazil mužstvo
Tatry Studénky A. Novojičínské áčko zůstalo po této sezóně nadále v krajském
přeboru, zejména díky oporám týmu Hradila, Polácha a Planky. K umístění
v první polovině tabulky pomohly také přestupy jednotlivých hráčů. Přišel Jiří
Kelnar z Lokomotivy Suchdol a Jan Trefil ze Sok. Starý Jičín (Nos, 1965).
Fotbalová jedenáctka ONV Nový Jičín přivítala k propagačním zápasům
zahraniční studenty. „Těmito propagačními utkáními v kopané byly změřeny
nejen sportovní síly, ale navázáno nové přátelství se studenty daleké Ugandy,
Sudánu, Indonézie, Iráku, Sýrie a v neposlední řadě sousední MLR“
(Machýček, 1966, 4).
Sezóna 1966/1967
TJ Nový Jičín B neoprávněně nasadil do svého mužstva hráče z A týmu,
čímž se vyřadil z bojů O Pohár Rozkvětu. Vítězem se stalo družstvo Lokomotivy
Suchdol n. O., které získalo nejen putovní pohár a sadu dresů, ale také
reprezentoval celý okres v Českém poháru. Novojičínský B tým skončil na
dvanáctém místě. Do I B třídy postoupilo mužstvo z Veřovic, do 3. třídy
sestoupila Tatra Jakubčovice.
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Po neúspěšném podzimu byl vyměněn trenér František Toman, který
mimo to neměl kvůli jiným aktivitám dostatek času na trénování. Jeho pozici
převzal bývalý hráč Nového Jičína Jiří Vaculík. TJ Nový Jičín A zakončil sezónu
1966/67 na čtvrtém místě, přesto že byl kádr relativně omlazen. (Machýček,
1967, 4). Předseda oddílu kopané I. Poledňák ve své správě na VČS řekl: „že
TJ Nový Jičín nespoléhá na posily z jiných, ale stará se o výchovu vlastních
hráčů“ (Machýček, 1966, 6).
Sezóna 1967/1968
Dorostenecký A tým byl vyhodnocen okresními novinami Rozkvět
Novojičínska jako nejlepší kolektiv okresu (Machýček, 1968). Novojičínské
béčko proplulo sezónou bez jediné prohry a díky 22 zápasům v řadě bez
prohry, vyhrálo okresní přebor. K nejlepším střelcům patřili Andrýsek, Hradil a
Šikl. A tým se udržel v krajském přeboru a umístil se v první polovině tabulky.
Stejně zakončilo soutěž i dorostenecké áčko. (Pohloudek, 1968).

Obrázek 7: Utkání OP mezi celky TJ Nový Jičín B a Sokolem Klimkovice

Sezóna 1968/1969
Začátek sezóny zpomalilo nepříznivé počasí, a tak se musela první dvě
kola odložit. Zároveň proběhla reorganizace soutěží v rámci většího počtu
postupujících družstev. (Nos, 1969, 6). „Kladným bodem tohoto období je, že
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nebyl podán žádný protest proti utkání ani u dospělých ani u dorostu a výsledky
byly schvalovány tak, jak byly docílené na hřišti“ (Nos, 1969, 6).
Novojičínský B tým postoupil do 1 B třídy, avšak lepší a rychlejší úroveň
vyšší soutěže se podepsala na umístění v tabulce. V sehraných zápasech bylo
odehráno 78 zápasů a padlo 348 branek. Oproti tomu ligový dorost po celou
sezónu útočil na vedoucí pozice (Machýček, 1969, 4).
Tento rok bylo založeno fotbalové družstvo žen. Pod vedením trenéra
Frňky vybojovala novojičínská děvčata účast v první národní lize, ve které
porazila družstva jako jsou NHKG, Gottwaldov, Jihlavu a další (Mádr, 1969).

6.4 Sedmdesátá léta
Sezóna 1969/1970
Tento rok postoupil novojičínský fotbalový tým žen do 1. ligy, skupiny B,
kterou řídil Český fotbalový svaz. Hráli zde týmy jako VŽKG, NHKG Ostrava,
Lokomotiva Olomouc, Hodonín, Lokomotiva Břeclav, Svit Gottwaldov, ČKD
Blansko, Valašské Meziříčí, Rapid Jihlava a Nový Jičín (Machýček, 1969).
I tento rok proběhl turnaj O Pohár Rozkvětu. Novojičínským hráčům se
nepodařilo uspět, a tak se vítězem tohoto ročníku stala Tatra Kopřivnice B.
Letošní sezóna kopané nebyla příznivá pro oddíl kopané TJ Nový Jičín.
Slabé výkony jednotlivých družstev v jarní sezóně zapříčinily sestup
prvního mužstva ze župního přeboru do 1 A třídy, prvého dorostu po
osmiletém působení v dorostenecké lize do župního přeboru dorostu a B
dorostu do dorostenecké 1 A třídy. Jen nejmladší byli nejúspěšnější. A
žáci vyhráli okresní přebor žáků a B žáci vyhráli svoji skupinu.
V podzimní sezóně prvé družstvo je v 1 A třídě na čtvrtém místě, B
mužstvo na devátém v 1 B třídě, dorost v župním přeboru dorostu je na
prvém místě a přemýšlí o navrácení se do dorostenecké ligy a družstva
žáků jsou tak jako na jaře i na podzim na prvých místech (Mádr, 1970, 4).
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Obrázek 8: Dívčí družstvo kopané

Sezóna 1970/1971
V sobotu 28. listopadu 1970 se konal aktiv všech moravských oddílů
dívčí kopané v Olomouci, na kterém se usneslo, že se dívčí fotbal stává
legálním sportem v tělovýchově a má nárok na veškeré výhody jako ostatní
sporty.
Začátkem jarní sezóny se zranil klíčový hráč a střelec A týmu Polách a
chyběl tak trenéru Blahušovi po několik týdnů, což vedlo ke zhoršení výsledků.
Kopaná v Novém Jičíně zažívala krizi, ale obě mužská družstva se udržela ve
svých soutěžích.
Velkým úspěchem bylo vítězství novojičínských učňů z Autopalu na
celostátním turnaji učilišť ČSSR v Ostravě. Toto vítězství bylo již druhým za dva
roky a ukázali tak fotbalové veřejnosti, že se s nimi musí počítat do dalších
turnajů (Svozil, 1971).
Sezóna 1971/1972
Oddíl kopané TJ Nový Jičín pořádal zimní turnaj. Velice překvapivě si
nakonec vítěznou trofej – Putovní pohár odvezl kolektiv Žiliny. Před zahájením
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soutěže se počítalo s postupem do vyšší soutěže, ale to se bohužel nepovedlo
a TJ Nový Jičín A skončil na pátém místě. Po sestupu do 1 A třídy hrálo
novojičínské áčko s těmito celky: TJ Krnov, Fulnek, Frenštát p. R., Hlučín,
Lokotiva Krnov, Veřovice a další. Tým o zimní přestávce oslabil Polách, který
přestoupil do Tatranu Mankovice (Mádr, 1972).
Béčko mužů se v 1 B třídě utkalo s týmy: Janová, Hodslavice, Štramberk,
Kateřinice, Fryčovice, Hradec, Studénka B a Jablůnka (Mádr, 1972). Sezónu,
po velice vydařených výkonech, zakončil druhý tým mužů s 32 body na prvním
místě (Gross, 1972, 4).
Dorost se vrátil zpět do dorostencké ligy a o bod skončil na sedmém
místě za Gottwaldovem.
Novojičínské družstvo žen skončilo v této sezóně na třetím místě i
přesto, že hrálo pouze s patnácti hráčkami. K oporám týmu patřily Barnetová,
Polášková, Zmrzlíková, Jaroňová a Štastná (Gross, 1972).
Sezóna 1972/1973
Před začátkem sezóny se konal okresní aktiv kopané, na kterém
předseda sekce Jaroslav Bartoň upozornil na velké nedostatky v okresním
fotbale: „z nichž nejzávažnější je nedostatečný počet rozhodčích kopané,
nedostavení se některých družstev k utkáním a hlavně pak velká trestnost za
různé přestupky hráčů“ (Mádr, 1972, 6).
TJ Nový Jičín A i B hrál stejnou soutěž, jen v jiných skupinách. B tým se
zde dlouho neohřál a na konci sezóny s 9 body a na posledním místě sestoupil
zpět do 1 B třídy. Silný podzim, ale slabý konec jara zapříčil, že A tým zakončil
sezónu na devátém místě.
Ligovému dorostu se příliš nedařilo. Vyhrál pouze tři utkání a vstřelil jen
17 branek. Díky reorganizaci soutěže a následnému postupu prvních čtyř
družstev do celostátní dorostenecké ligy, hrál další sezónu dorostenecký A tým
2. ligu (Mádr, 1973).
Fotbalistky Nového Jičína se poprvé zúčastnily turnaje Májových dnů ve
Šternberku, odkud si přivezli pohár za první místo. V této sezóně nastupovalo
družstvo žen v tomto složení:
Brankářky: Blažková Marie, Dorschnerová Marie

28

Obránkyně: Jeřábková Eva, Štastná Marta, Krbová Dana
Záložnice: Zetochová Jana, Brnovjáková Jiřina
Útočnice: Štepánková Dana, Jaroňová Hana, Polášková Emílie, Barnetová
Marie, Bezděková Jiřina, Zaorálková Hana, Karafiátová Jana, Billová Marie
(Gross, 1972).
Sezóna 1973/1974
Do nového ročníku soutěže 1973/74 vykročilo 1 A mužstvo s trenérem
Zdeňkem Srbou. Kádr posílili příchozivší Křeček ze Vsetína a Josef Vavřík
z NHKG. Hráči, funkcionáři a hlavně fanoušci se dočkali postupu do krajského
přeboru. „Muselo se na něj čekat plných pět let“, prohlásil trenér Vavřík po
posledním zápase s Frenštátem p. R. (Gross, 1974, 4). Hráči, kteří se podíleli
na postupu do krajského přeboru, byli následující: Karel Černoch, Zdeněk Srba,
Josef Vavřík, Karel Kremel, Jindra Bartoň, Jaroslav Kučeřík, Petr Hilšer,
Vladimír Strnadel, Josef Daněk, Josef Lecián, Miroslav Polách, Valerián
Bartalský a Josef Strakoš (Gross, 1974).
Do branky novojičínského dorostu se z pozice stopera postavil hráč
z mladšího ročníku Karel Stromšík, jenž se stal oporou trenéru Vaculíkovi. A
dorost zakončil sezónu na osmém místě v druhé dorostenecké lize.
Sezóna 1974/1975
Po postupu do krajského přeboru nezůstalo trenéru Srbovi příliš mnoho
hráčů v týmu. Závodní činnost ukončili Strnadel, Baťka, Tkadleček a Polách.
Kvůli zranění zase hráči Krba a Lecián.
Dorost postoupil až do finále Českého poháru, když přešel přes Baník
Ostrava, na zlato však nedosáhli. Mládežnickým talentem tohoto období byl
vyhlášen Karel Stromšík (Pavlín, 1975).
Sezóna 1975/1976
Na nepříznivé výsledky reagovalo vedení fotbalového klubu odvoláním
trenéra Srby, na jehož místo nastoupil trenér z Valašského Meziříčí Václav
Mydlář. Na výroční schůzi byl zvolen nový výbor a předsedou se stal Oldřich
Šimurda. Po nevyrovnaných výkonech, velké tréninkové zátěži a nemalé
marodce se mužské áčko zachránilo s obrovskými potížemi, přesto trenér
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Mydlář opustil kabinu. Sestoupila TJ Jiskra, Jeseník a NHKG B Karviná (Gross,
1976)
Sezóna 1976/1977
Novým trenérem A mužstva se stal bývalý hráč Nového Jičína Vladimír
Strnadel, který díky novému angažmá opustil ligový dorost. Sezónu zakončili na
10. místě, o bod za TJ ŽD Bohumín B.
Ligový dorost se mohl pyšnit 4. místem s celkovým počtem 28 bodů, při
skóre 32:28, protože ligu dorostu hrálo 14 mužstev. Na jaře 1977 v základní
sestavě hráli:
Brankář: Karel Stromšík
Obránci: Jiří Janýška, Miroslav Kvita, Jiří Výskot, Dušan Urban
Záložníci: Milan Gilar, Miroslav Vaněk, Bronislav Mixa, Radomír Kadlec
Útočníci: František Merenda, Jan Štastný, Ondřej Lacko (Pavlín, 1977).
Sezóna 1977/1978
Dne 8. června 1977, v rámci oslav 75 let české kopané, se konal
fotbalový svátek v Novém Jičíně. Před 2200 fanoušky se odehrálo utkání staré
gardy Nového Jičína s jedenáctkou Rozkvětu Buď fit. Utkání skončilo vítězstvím
staré gardy 1:0, když branku vsítil Bietel. Dalším a hlavním utkáním byl souboj
mezi jedenáctkou bývalých a současných hráčů TJ Nový Jičín. Mladší hráči
zvítězili v poměru 5:2, když za domácí skórovali Žemlík 2, Ivo Černoch 2 a
Strnadel a za hosty Skála a Daněk. Karol Dobiáš se po zápase vyjádřil: „Byl
jsem překvapen velkou návštěvou a milým přivítáním. Hrálo se mi dobře, budu
vzpomínat“ (Gross, 1978, 6.)
Byla provedena oprava trávníku, oplocení hlavního hřiště a instalace
světelného ukazatele. Nově byla rekonstruována také atletická plocha kolem
hřiště. Po celou sezónu tak hrálo A mužstvo Nového Jičína na hřišti
v Bludovicích (Pavlín, 1978).
Sezóna 1978/1979
Funkci trenéra po dvou letech působení ukončil Vladimír Strnadel.
Novým trenérem se stal Ladislav Schindler, který předtím vedl mužstvo

30

Kopřivnice. Jeho asistentem se stal bývalý hráč A družstva dospělých Jaroslav
Kučeřík.
Cílem dorostu bylo udržení se v dorostenecké lize i po další sezónu.
Nakonec

zlepšenými

výkony

v závěru

soutěže

se

mužstvo

dostalo

z nebezpečného pásma sestupu. S jednadvaceti body obsadilo 10. místo.
I přes nevyrovnané výkony dorostenců Nového Jičína byl brankář Dušan
Olejec poctěn nominací do reprezentačního dorostu ČSSR v kopané (Gross,
1979).

6.5 Osmdesátá léta
Sezóna 1979/1980
Po vydařeném podzimu, kdy svěřenci trenéra Schindlera prohráli jen dva
zápasy, přišly na jaře nevynucené ztráty bodů zejména na domácím hřišti. Kvůli
tomuto zakolísání mužstvo TJ Nový Jičín skončilo na druhém místě za TJ Sokol
Karolinkou a ztratilo tak šanci postoupit v tomto ročníku do divize.
Situace v dorostenecké kopané byla v tomto období poznamenána
nedostatečným přísunem vlastních odchovanců ze žákovských družstev. Přišly
posily z Žiliny, Jeseníku, Mořkova, Studénky, Lichnova, Oder a Fulneka. Ročník
1979/1980 dorostenecké ligy byl posledním ve stávající soutěžní struktuře.
Pracovní vytížení trenéra Gondka nedovolilo zvládnout trenérskou funkci, a tak
byl zvolen v lednu nový trenér dr. Vaněček. Vedoucím mužstva se stal bývalý
hráč TJ Nový Jičín Zdeněk Rýc (Pavlín, 1980).
Sezóna 1980/1981
Trenérskou štafetu v A týmu převzal Zdeněk Srba, asistentem se stal
Miroslav Polach. Pozici vedoucího týmu si udržel Stanislav Mrázek. Hlavním
cílem vedení klubu byl postup do divize, který se splnil po posledním zápase
jarního kola s TJ Sigmou Hranice. Před 1100 diváky se domácím podařilo
zvítězit nejtěsnějším možným výsledkem 1:0. Trenér Srba po zápase řekl:
„Tříleté snažení bylo konečně korunováno postupem do divize“ (Pavlín, 1981,
6).
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Sezóna 1981/1982
Vstup do divizní soutěže nebyl příliš lehký, neboť se první tři kola musela
odložit kvůli špatnému počasí. A mužstvo však svou premiéru v divizi zvládlo a
zakončilo své snažení na dvanáctém místě. V této době oblíkali novojičínský
dres hráči: Purmenský, Látal, Horák, Bartoň, Žemlík, bratři Mrázkové, Gilar,
Stloukal, Stavinoha, Urban, Mixa, Vahalík, Polonyi, Jirka, Kvita, Lukáč, Nippert,
Šíra, Blahuš, Kocián, bratři Krotilové, Jalůvka, Smolarčík, Kuchta, Konečný,
Buček a Šimo, který po sezóně odešel do druholigové TJ Třinec Železárny
(Gross, 1981).
Sezóna 1982/1983
Tuto sezónu se nepodařilo přivést posily, protože oddíl neměl dostatečné
prostředky a zázemí. Očekávané výsledky se nedostavily, a tak novojičínské
áčko spadlo po dvou letech zpět do krajského přeboru. A mužstvo bylo
zařazeno do přeboru kraje skupiny B, kde soutěžila mužstva těchto TJ: SZTS
Olomnouc B, MEZ Vsetín, Vítkov, Vagónka Studénka, Spartak PS Přerov,
Vrbno pod Pradědem, Valašské Meziříčí, Rožnov, Jiskra Dolní Bečva, Sokol
Náměšť, LP Šumperk, Šterberk a Tatran Litovel. Na jaře 1983 se změnil post
trenéra, přišel Petr Hudec z Bílovce (Pavlín, 1983).
Sezóna 1983/1984
Umístění Nového Jičína ve své soutěži neodpovídalo tradicím oddílu.
Nedařilo se zejména na cizích hřištích, kde ze 13 utkání získalo jen jedno
vítězství a zakončilo sezónu na sedmém místě o skóre před Rožnovem (Mádr,
1984).
V této sezóně se hrál Český pohár dorostenců, v němž se zúčastnilo
pětačtyřicet družstev z okresu. Vítězem se stal po dvou finálových zápasech
dorost TJ Nového Jičína, když v prvním finálovém utkání porazil oddíl
z Bludovic 6:0 a v odvetném utkání 1:6. Dorostenci z Frenštátu se umístili na
třetím místě (Mádr, 1983).
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Sezóna 1984/1985
Do sezóny vstupoval fotbalový klub s jasným cílem, což byl postup zpět
do divize. Neměl však dostatek zkušených hráčů a nově příchozím
dorostencům se nepodařilo stoprocentně se začlenit do hráčského kolektivu.
V soutěži tedy A tým skončil uprostřed tabulky. Po předchozích nepodařených
sezónách klesl na stupnici oblíbenosti u občanů města až za basketbal a hokej,
což bylo patrné z poklesu návštěvnosti. Tým nepředváděl takové oslnivé
výkony, kterými by si řekli fanouškům o větší přízeň (Gross, 1985).
Sezóna 1985/1986
Na podzim roku 1985 se konal turnaj v kopané s názvem Pohár
Rozkvětu. V turnaji hrálo novojičínské béčko, ale putovní pohár si pro tuto
sezónu odvezl tým ze Studénky (Gross, 1985).
Novým předsedou fotbalového oddílu byl zvolen František Fabián, který
vystřídal dlouholetého předsedu Jaroslava Bartoně před odchodem do
důchodu. Tajemníkem svazu byl opět zvolen Karel Raška. V červenci téhož
roku zemřel bývalý dlouholetý trenér a funkcionář Zdeněk Srba (Mádr, 1986).
Sezóna 1986/1987
Podzimní část sezóny se vydařila a po několika vítězstvích na cizích
hřištích přezimoval TJ Nový Jičín uprostřed tabulky. Jarní část, zejména díky
marodce, příliš nevyšla a v závěru sezóny měli co dělat, aby se udrželi
v soutěži. Novojičínští fotbalisté porazili v posledním kole Kobeřice 1:0 a toto
vítězství zachránilo novojičínské áčko od sestupu.
Na konci sezóny proběhla výroční schůze, na které předseda VFS
Pabjan zhodnotil uplynulou sezónu: „Zvýšená trestnost hráčů a nedostavení se
týmů na zápas má za následek zmenšení účasti diváků na zápasech“ (Nippert,
1987, 6).
Sezóna 1987/1988
Béčko novojičínských mužů skončilo s 18 body na posledním místě
v tabulce a společně se Sokolem Vlčovice sestoupili z krajské soutěže 2. třídy
do okresního přeboru.
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Vítězstvím v posledním zápase 5:2 nad Sigmou Hranice si dorostenci
vybojovali postup z krajského přeboru do 2. dorostenecké ligy. Trenér Václav
Vaněček a vedoucí družstva Milan Kučera měli na soupisce vítězného týmu tyto
hráče: Tomáš Vyhlídal, Vít Vrbica, Daniel Špaček, Tomáš Sobotík, René
Fryšara, Radovan Dlabač, Zdeněk Rýc, Martin Rýc, Pavel Vokál, Martin
Formánek, Pavel Esler, Vítězslav Tuma, Miloslav Vrána, Libor Kovář, Pavel
Holeňa, Milan Dvořák, Jaroslav Kotas, Petr Michel a Tomáš Chalupa (Gross,
1988).
Sezóna 1988/1989
Po celou sezónu se všechny soutěže v okrese Nového Jičína potýkaly
s nedostatkem rozhodčích. „Vždyť máme v okrese 20 oddílů kopané, které
nemají ze svých řad ani jednoho rozhodčího“, prohlásil na výroční schůzi
předseda výboru fotbalového svazu František Fabián (Raška, 1989, 4).
Rozhodujícím zápasem o udržení se v krajském přeboru pro TJ Nový
Jičín A byl poslední zápas na domácím hřišti s Paskovem. Díky gólu Cverny a
Škultéty se první tým mužů umístil na 11. místě s 28 body a setrval tak
v krajském přeboru. Velice dobře se v zápase uvedl Martin Rýc, který přišel
z dorostu, jako náhrada za L. Kováře, jenž v červenci toho roku odešel na
vojnu. V dubnu téhož roku se konal turnaj v Bílovci s názvem O Pohár
Rozkvětu, v němž zvítězili muži z Nového Jičína a zajistili si tak postup do
krajského kola Českého poháru (Gross, 1990).
V neděli 2. července 1989 proběhlo na stadionu v Novém Jičíně utkání
fotbalového Interpoháru 1989 mezi Baníkem Ostrava a dánským mužstvem
Vejle Boldklub (Gross, 1989).

6.6 Devadesátá léta
Sezóna 1989/1990
Novým trenérem pro sezónu 1989/90 se stal Alois Holub, který předtím
trénoval divizní Slezan Frýdek-Místek. Dosavadní trenér A týmu odešel za
trénováním do Frýdku-Místku, kde vedl mužstvo národní ligy VP Frýdek-Místek.
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Post předsedy zaujal nově zvolený ing. František Chvalovský (Gross, 1990, 6).
Nový trenér se ukázal v nejlepším možném světle, když svou první sezónu
zakončil druhým místem v krajském přeboru, těsně za Zbrojovkou Vsetín
s celkovým počtem 40 bodů, a tým tak postoupil do divize. „Ve vyrovnaném
kádru se skloubila zkušenost starších s bojovností mladých a zlepšil se herní
projev“, řekl Alois Holub po úspěšné sezóně (Nippert, 1990, 8).
TJ Nový Jičín B postoupil po těžkých bojích v závěru soutěže po dvou
letech zpět společně se Sokolem Petřval do 1. B třídy.
V lednu 1990 byl v Praze na konferenci ustanoven samostatný Český
fotbalový svaz, který od uplynulé doby začal řídit fotbalové hnutí v Čechách a
na Moravě a došlo ke změně v řízení fotbalu i v Novém Jičíně (Nippert, 1990).
Sezóna 1990/1991
Sezóna 1990/91 vypadala po jejím skončení pro novojičínské týmy
následovně: ve 2. lize dorostu skupiny C se naši dorostenci umístili na 7. místě
o skóre za Opavou. OP dorost TJ Nový Jičín B skončil také na 7. místě
s celkovým počtem 24 bodů se skóre 56:59. Novojičínské áčko v divizi mužů
zakončilo premiéru v modrobílých dresech na 9. místě s 28 body, z toho 11
výher, 6 remíz a 13 proher.
Tabulka kopané mužů, Divize, skupina E po sezóně 1990/9:

1. Hranice
2. Olomouc B
3. Hulín
4. Bruntál
5. Jihlava
6. Přerov
7. Karviná
8. Doubrava
9. TJ Nový Jičín A
10. NH Ostrava
11. Prostějov
12. Z. Brno B
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13. Poštorná
14. Uherský Brod
15. Kyjov
16. Z. Vsetín (Gross, 1991).
Sezóna 1991/1992
Novým sponzorem mužského áčka se stal LOBO, který při své
sponzorské premiéře zakoupil novou sadu dresů (Nippert, 1992). Svěřenci
trenéra Holuba pokračovali v dobrých výkonech i pro tuto sezónu, když na
domácím halovém turnaji O pohár st. p. AUTOPAL Nový Jičín skočili na druhém
místě. V turnaji, hraném systémem každý s každým, hráli proti týmům
z Havířova,

Frýdku-Místku,

Opavy,

Karviné

a

Kopřivnice.

Příjemným

překvapením bylo vítězství René Seidlera z domácího týmu, jako nejlepšího
střelce turnaje s 8 góly.
Starší dorostenci si také zahráli halový turnaj na hale ABC V Novém
Jičíně, jenž byl sponzorován Českou pojišťovnou. Pořadí turnaje bylo
následující: 1. FK Baník Ostrava A, 2. FK Baník Ostrava B, 3. VP FrýdekMístek, 4. TJ Nový Jičín B, 5. TJ Nový Jičín B, 6. ROMO Fulnek, 7. Zbrojovka
Vsetín, 8. Ostroj Frýdlant nad Ostravicí (Kozlovský, 1992).
Sezóna 1992/1993
Po náročné letní přípravě si držel mužský A tým velice dobrou formu a
s přehledem se udržel v divizi.
Nejčastěji nastupovali v této sestavě:
Brankář: Hanus
Obránci: Sobotík, Černoch, Dohnal, Hasalík
Záložníci: Dvořák, Hlaváč, Seidler, Tušl
Útočníci: Kostura, Krumpolc (Nippert, 1993).
Stejně dobře na tom byl i druhý tým mužů a dorostenecké áčko. Smutným
okamžikem celé sezóny byl sestup novojičínského dorostu B z 1. B třídy po
nezvládnutých jarních zápasech (Křesálek, 1993).
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Sezóna 1993/1994
Vstup do sezóny vypadal velice nadějně, když v prvních čtyřech
zápasem muži TJ Nového Jičína třikrát zvítězili a jednou remizovali. Na jaře to
však nebyl ten stejný tým co na podzim - co se týče herní pohody. Díky
zvládnutému zápasu v závěru jarní sezóny s Prostějovem (2:2) a dvěma
brankám z rychlých protiútoků skončil na 11. místě a s malými problémy se
udržel v divizi.

Obrázek 9: Milan Dvořák v souboji s nejlepším střelcem divize Lhoťanem

Sezóna 1994/1995
Novojičínští fotbalisté vstoupili do soutěže rozpačitě. Po neúspěšném
začátku přišly do týmu posily z Havířova a od pátého kola již v devíti zápasech
nenašel přemožitele. K oporám týmu po sezónu 1994/95 patřili Kostura, Fiala,
Lazar a noví příchozivší Macko a Fábry. Soutěž vyhrály Hranice s 60 body.
Okresní kolega z divize Kopřivnice po několika letech sestoupil do
župního přeboru (Poštulka, 1995, 12).
Sezóna 1995/1996
Na aktivu okresního fotbalového svazu bylo pro nadcházející ročník
fotbalových soutěží sezóny 1995/96 stanoveno pravidlo ohledně střídání hráčů.
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U družstev mužů byla v průběhu zápasů povolena tři střídání, u dorostu čtyři a u
žáků pět (Poštulka, 1995, 12).
Začátek jarní soutěže komplikovala nepřízeň počasí a to se také
podepsalo na úrovni hry v několika prvních kolech. Tým, sestaven převážně
z mladíků, v zimní pauze převzal trenér Ladislav Bartoň. Jeho asistenty se stali
Jiří Hromádka a Dalibor Machač. Do A mužstva se probojoval po velice dobrých
výkonech z dorostu Pospěch. Po vydařeném konci podzimní části, kdy družstvo
skončilo na třetím místě, novojičínští nezvládli konec jara a díky třem prohrám
v závěru divize obsadili páté místo s celkovým počtem 44 bodů. (Křesálek,
1996).
Sezóna 1996/1997
Do nové sezóny se přihlásilo 16 mužstev. Začátkem ledna 1997
nastoupil po tříleté pauze, kdy působil jako trenér v Hranicích a Dukle, Alois
Holub. „Chtěl bych spolu s výborem vytvořit podmínky k vybojování do dvou a
půl roku postup do 3. ligy, řekl „staronový“ Holub (Kotas, 1997, 9). Vedení klubu
tvořili: předseda Ing. Milan Uhlár, místopředseda Ing. Slavomír Jabůrek,
místopředseda a vedoucí mužstva Vladimír Strnadel, organizační pracovník
Ing. Jiří Hrachovec a Stanislav Mrázek, JUDr. Václav Vaněček, Miroslav Kvita a
Petr Michel. A tým obhájil své páté místo, avšak se třemi body navíc oproti
loňské sezóně. Vítězem se stal Vratimov, druhé skončily Holice (Kotas, 1997).
Velkým úspěchem bylo vítězství žáků v okresním přeboru se 72 body a
neuvěřitelným skórem 122:10. Staršímu ani mladšímu diviznímu dorostu se
příliš dobře nevedlo. Mohly za to přesuny nejlepších hráčů týmu do dospělého
A mužstva a taky menší zájem mladých fotbalistů o tento sport (Křesálek,
1997).
Sezóna 1997/1998
Po dlouholetém působení starších a mladších dorostenců ve 2. lize, a
poté v divizi, kde se starší v minulé sezóně sotva zachránili, krize vyvrcholila a
noční můra v podobě sestupu se stala skutečností (Kovář, 1998).
Již třetí sezónu se novojičínský A tým umístil díky chvalitebným výkonům
domácího gólmana Hanuse a novým posilám z vítkovických řad na pátém
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místě. Ani letos se nepodařilo funkcionářům sehnat dostatečný obnos financí na
zlepšení zázemí v novojičínské kopané.
Sezóna 1998/1999
Cílem družstva pro tuto sezónu byl postup do moravskoslezské ligy.
Po šňůře sedmi zápasů bez prohry v jarní části byl tento sen relativně
splnitelný. Plány však zhatilo mužstvo z Holic, které vynikajícími výkony a
výbornou formou po celou sezónu nepustilo nikoho na první místo, i přesto, že
je jako jediní v soutěži dokázali doma porazit (Kotas, 1999).
Po hubených letech v divizi a loňskému sestupu do župního přeboru, kde
mimo jiné hráli dorostenci Nového Jičína s Bílovcem, Fulnekem, či Studénkou,
postoupili díky reorganizaci soutěže zpět do druhé nejvyšší soutěže,
moravskoslezské ligy. Po celou sezónu měli ztrátu na první Bílovec pět bodů,
ale v závěru soutěže je dokázali předskočit (Kotas, 1998).

6.7 První desetiletí 21. Století
Sezóna 1999/2000
Po tvrdé letní přípravě, složené ze čtyřdenních tréninkových cyklů, se
vstup do sezóny nového tisíciletí svěřencům Aloise Holuba vydařil. Podzimní
část zakončil na druhém místě za Bystřicí pod Hostýnem, zejména díky
vyrovnanému hráčskému kádru. Tým se mohl spolehnout hlavně na střelce
Lukáše Polonyiho, brankáře Pavla Melčáka a také na Reného Seidlera, který
hrál ve skvělé formě. Trenéru Holubovi chyběly kvůli zdravotním problémům
polovinu sezóny opory týmu, bratři Marek a Radek Kremlovi. „Zarážející byla
slabá návštěvnost diváku, i přesto, že se Novému Jičínu dařilo a hrál pohledný
fotbal“ prohlásil po podzimní části Alois Holub (Pavelek, 1999, 23). Vedení si
přálo postoupit do vytoužené moravskoslezské ligy, a tak v přípravě nastupoval
převážně proti celkům z vyšších soutěží. „Boj o postup bude těžký, věřím ale,
že tvrdá příprava přinese ovoce,“ potvrdil trenér Alois Holub (Kotas, 2000, 20).
Druhé místo po podzimu bylo slibným odrazovým můstkem ke splnění
vytýčeného cíle. Do 24. kola to tak taky vypadalo, ovšem rozhodujícími se staly
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dvě osudné prohry doma s Bystřicí, v Rýmařově a následná remíza v Kroměříži.
I přes následný zisk devíti bodů v závěru soutěže už nestačili svěřenci Holuba
na lídra tabulky Bystřici. Postup se ale nakonec v Novém Jičíně slavil, protože
NH Ostrava odstoupila ze soutěže (Kotas, 2000).

Sezóna 2000/2001
Poprvé v historii novojičínské kopané se hrála v okresním městě MSFL.
Novojičínský kádr posílili přes letní přípravu tři vynikající hráči. Jaroslav Laub,
který přišel z FC Vítkovice pomoci na pět mistrovských zápasů za dlouhodobě
zraněného Dvořáka, aby tak plnohodnotně nahradil post stopera. Dohoda mezi
kluby zněla tak, že Laub bude trénovat s Vítkovicemi a přijíždět pouze na
zápasy. Druhou posilou trenéra Holuba byl brankář Petr Vašek, který byl sice
odchovanec Nového Jičína, ale na pomoc diviznímu klubu přišel z týmu SFC
Opava. Poslední třetí posilou se stal dvacetiletý napůl Australan, napůl Čech,
Mike Rymeš, také z SFC Opava. Vašek i Rymeš tedy pomáhali týmu
hostováním (Kotas, 2000, 18). Tým naopak opustil Tomáš Vyhlídal, jenž odešel
do Hodslavic a René Seidler, který byl zlákán do Fulneku (Kotas, 2000). Dlouho
se TJ Nový Jičín A v třetí nejvyšší soutěži neohřál a po velice špatném jaru a
zbytečným ztrátám bodů na domácím hřišti sestoupili zpět do divize společně
se Starým městem B.
Sestava mužstva v prvním ročníku MSFL:
Brankáři: Martin Sváček, Rostislav Šrom, Petr Vašek
Obránci: Milan Dvořák, Tomáš Chromečka, Radek Kreml, Jaroslav Laub, Marek
Mička, Jaroslav Pavlík, Petr Směták
Záložníci: Kamil Beran, Marek Kreml, Pavel Macíček, Roman Musial, Mike
Ryneš, Martin Tončík
Útočníci: Lukáš Dědík, Lukáš Polonyi, Roman Pospěch (Pavelek, 2001).
Sezóna 2001/2002
A tým vyměnil v letní přestávce před divizí post trenéra. Alois Holub
přenechal své místo po neúspěchu v MSFL jmenovci Aloisi Grussmannovi, ale
setrval v klubu na postu manažera oddílu. „Myslím si, že jako hráč už přílišnou
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perspektivu nemám. Chci se věnovat trénování, a proto jsem přijal nabídku
Nového Jičína,“ uvedl bývalý hráč týmů jako byly Vítkovice, Betis Sevilla, Baník
Ostrava, Opava či Třinec (Pavelek, 2001, 21). Po jeho boku stál asistent a
zároveň vedoucí mužstva Petr Dohnal. První tři kola ukázaly, že příchod trenéra
Grussmanna byl zasloužený. První dvě utkání novojičínští vyhráli a třetí
remizovali s Valašským Meziříčím 3:3, ve kterém se v dobrém světle předvedla
bývalá ligová posila Jan Žemlík. Ten se zde příliš dlouho neohřál, když v zimní
přestávce odešel do druholigového LeRK Prostějov. Kromě něj odešli také
Martin Sváček (hostování do Valašského Meziříčí), Vlastimil Pikulík (hostování
do Hodslavic), Ondřej Smetana (ukončené hostování z Vítkovic), Miloš Vahalík
a Martin Tončík (zatím bez angažmá). Tým naopak posílili: Tomáš Kunc, Pavel
Kunc, David Pražák a Jiří Pospěch (všichni hostování z Vítkovic), Marian
Svoboda (hostování ze Sigmy Olomouc). Milým překvapením závěru sezóny
bylo vítězství Lukáše Polonyiho v soutěži střelců. S třiadvaceti góly se stal
nejlépe střílejícím hráčem v divizi. (Pavelek, 2002).
Sezóna 2002/2003
Několik desetiletí chodili na fotbal do Nového Jičína fanoušci v sobotu.
Od nové sezóny se hracím dnem stala neděle (Pavelek, 2002). I přesto, že
trenér Alois Grussmann svůj cíl, umístit se do šestého místa, splnil, odešel
z týmu již po první sezóně. „Konečné třetí místo je víc, než jsme očekávali,“ řekl
po jarní části soutěže v rozhovoru pro týdeník Region bývalý reprezentant
Grussmann (Tomaško, 2002, 22). Cílem staronového trenéra Holuba v této
sezóně bylo umístění se v konečné tabulce nejhůř do šestého místa. Po
podzimní části sezóny se zdálo, že se cíl vyplní, když TJ Nový Jičín zakončil
podzimní část soutěže na druhém místě, bez jediné prohry. K týmu se v zimní
přestávce připojila trojice z dorostu, jmenovitě Jan Koval, Vratislav Rosa a Ivan
Kundra. Senzace v podobě zápasů bez prohry trvala, ale to, co se stalo na
konci sezóny 2002/03, nečekal nikdo. TJ Nový Jičín v třiceti zápasech v řadě
ani jednou neprohrál a stal se tak se 76 body, 23 vítězstvími, 7 remízami a
žádnou prohrou, suverénním vítězem divize skupiny E (Pavelek, 2003).
„V Olomouci jsme dostali pohár za vítězství v divizi a další pohár za první místo
mladšího dorostu ve stejné soutěži. Ocenění se dočkali také mladší žáci, kteří si
z Ostravy přivezli pohár za vítězství v župním přeboru,“ uvedl místopředseda TJ
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Nový Jičín Vladimír Strnadel po skončení veleúspěšného ročníku 2002/03
(Pavelek, 2003).

Obrázek 10: TJ Nový Jičín, vítězné mužstvo Moravskoslezské divize E v sezóně 2002/03
Zleva nahoře: Trenér Alois Holub, Lukáš Bajer, Jaroslav Pavlík, asistent trenéra Petr Dohnal, Pavel Kunc,
Lukáš Polonyi, Petr Hrachovec, Tomáš Krumpolc, Marek Kreml, masér Stanislav Kublák
Zleva dole: Milan Dvořák, Martin Musial, Tomáš Gajďok, Petr Kirschbaum, Martin Sváček

Sezóna 2003/2004
Po postupu novojičínských mužů do MSFL se v nové sezóně spojili
s celkem Vítkovic. Od nového ročníku nenastupoval okresní tým jako TJ Nový
Jičín, ale TJ Nový Jičín - Vítkovice B a tvořil tak rezervu druholigovému celku z
Ostravy. Toto spojení vyplynulo z dlouholeté spolupráce mezi těmito kluby a
dotkla se i logicky mládežnických kategorií. Do přípravy se zapojilo celkem 25
hráčů. Trenéru Holubovi chyběl Lukáš Polonyi, který odešel na půlroční
hostování do druholigové Jihlavy a také Kirschbaum a Gajďok, těm skončila ve
Vítkovicích smlouva. Do týmu naopak přišel pětadvacetiletý kanonýr z Lichnova
Radim Šudák, jenž měl být adekvátní náhradou na pozici útočníka právě za
Lukáše Polonyiho. Tým pro přípravné zápasy nenastupoval na domácím hřišti,
neboť travnatá plocha procházela částečnou rekonstrukcí. Pomoc nabídly celky
z Jeseníku nad Odrou, Vražného a Bludovic. Nově vytvořený tým TJ Nový Jičín
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- Vítkovice B zakončil svou historicky první společnou sezónu na sedmém
místě, vítězem se stala Kroměříž (Gabzdyl, 2004).

Obrázek 11: Travnaté hřiště TJ Nový Jičín

Sezóna 2004/2005
Trenérské křeslo převzal po Aloisi Holubovi Jaroslav Laub. Pro
nadcházející ročník 2004/05 hrál tým TJ Nový Jičín

- Vítkovice B

v Moravskoslezské fotbalové lize s celky jako Synot B, Uničov, Bystrc, Třinec,
Baník Ostrava B, Frýdek-Místek, Poštorná či Zlín B. Po návratu Lukáše
Polonyiho, z původně půlročního na jednoroční hostování, z Jihlavy, setrval,
tým zejména díky jeho gólům po podzimní časti na šestém místě. (Pavelek,
2005). Rozloučení s trenérem Holubem v závěru sezóny splnili novojičínští
fotbalisté na jedničku, když porazili na hřišti v Kravařích béčko prvoligového
Baníku Ostrava 1:2, když se trefili mladíci Lebica a Besta M. a umístili se tak
v závěrečném součtu bodů na šestém místě v MSFL (Pavelek, 2005).
Starší dorostenci se v Moravskoslezské divizi umístili na pěkném čtvrtém
místě, kdežto mladší si tak dobře nevedli. Ti zakončili sezónu na posledním
místě. Sestup se však nekonal, protože to, zda se stejná soutěž bude hrát i
nadále, záleželo výhradně na starších dorostencích.
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Za přispění města částkou 4,5 milionu korun byla téhož roku
vybudována, na místě škvárového hřiště, uměla tráva třetí generace, která byla
dána do užívání především mládeži. Součástí velké rekonstrukce byla i oprava
šaten, zachytávacích sítí na obou stranách hřiště a zakoupení nových
hliníkových branek.

Obrázek 12: Hřiště s umělou trávou třetí generace

Sezóna 2005/2006
Tento ročník nebyl pro mužský tým nikterak příznivý. Po nevyrovnaných
výkonech v podzimní části, přišly ztráty bodů zejména na domácím hřišti i na
jaře. Smutným zakončením sezóny bylo oddělení TJ Nový Jičín od Vítkovic.
„Představitelé FC Vítkovice neakceptovali požadavek, na spoluúčast při
financování činnosti mužstva s tím, že podmínky pro trénování a mistrovské
zápasy by zajišťoval na novojičínském stadionu klub TJ Nový Jičín,“ konstatoval
výbor TJ Nový Jičín na mimořádném zasedání (Pavelek, 2006, 20). Po třech
letech v moravskoslezské lize padá okresní tým, díky odchodu Vítkovic
z Nového Jičína, až na samotné dno fotbalových soutěží v České republice.
„Třetí liga v Novém Jičíně končí a bude se tady hrát, pokud TJ Nový Jičín
postoupí ze třetí třídy, okresní přebor,“ oznámil po právě skončeném ročníku
v rozhovoru pro týdeník Region trenér Holub (Pavelek, 2006, 20).
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Sezóna 2006/2007
První sezóna v okresním přeboru se nesla v duchu mnoha vyhraných
zápasů. Novým trenérem sestoupeného mužstva byl jmenován Jan Koval,
kterému po velkých odchodech hráčů, zbyli v týmu převážně odchovanci. Byli
jimi Šrom, Hanzelka J., Polonyi, Krumpolc, Dvořák, Bezděk, Pavlík, Chromečka,
Palička, Hanzelka K., Bajer, Hrachovec, Žitnik, Štepják, Koval mladší a Kundra,
kterým nebyl osud novojičínské kopané lhostejný a chtěli tak klub znovu dostat
tam, kde v minulosti býval. S přehledem vyhráli okresní přebor a postoupili do 1.
A třídy. Po mnoha letech se obnovila činnost TJ Nový Jičín, jež započala svou
premiéru v 1. B třídě místo prvního mužstva. Své zápasy hráli na hřišti s umělou
trávou. Novojičínští kromě postupu do 1. A třídy vyhráli také Krajský pohár
ČMFS, když ve finále okresního poháru porazili Odry, poté vyřadili krajské
mužstva Metylovice a Dolní Lhotu a ve finále smetli tým z okresního přeboru
Třemešnou vysoko 6:1. Tímto vítězstvím se dostali do předkola Poháru ČMFS
pro nadcházející ročník. Kromě těchto úspěchů, získal odchovanec Nového
Jičína Lukáš Polonyi titul pro nejlepšího střelce okresního přeboru, když
nastřílel 28 gólů.
S muži spadli do stejné soutěže i dorostenci. Pouze žáci si uchovali
alespoň Krajskou soutěž, ve které zakončili sezónu na druhém místě za
Kopřivnicí (Pavelek, 2007).
Sezóna 2007/2008
Po postupu do 1. A třídy měli svěřenci trenéra Kovala jasný cíl. Postoupit
do Krajského přeboru a posunout se tak o soutěž výš. Cíl byl splněn a pro
nadcházející sezónu 2008/09 se mohli fanoušci těšit na perspektivnější soutěž.
V roce 2008 se konal na hřišti třetí generace s umělou trávou
Mezinárodní pohár starosty, jenž organizoval místní odbor mládeže a
tělovýchovy spolu se Střediskem volného času Fokus. Novojičínští žáci skončili
na druhém místě, když ve finále podlehli družstvu ze slovenské Kremnice
(Pavelek, 2008).
Sezóna 2008/2009
Tým opět převzal staronový Alois Holub, jenž na postu trenéra vystřídal
Jana Kovala. Cílem pro podzimní část bylo pohybovat se v první polovině
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tabulky. Začátek sezóny byl velmi slibný, když v prvních pěti zápasech neztratili
svěřenci trenéra Holuba ani bod. Přezimování na první příčce v tabulce
krajského přeboru zkazily dvě zbytečné remízy v závěru podzimní části
s Petrovicemi a Jakubčovicemi. Lukáše Polonyiho, který dal v minulé sezóně 44
branek, nahradil Jan Moravčík. Trenér Holub řekl: „Byl to střelec 1. A třídy, ale
ne krajského přeboru. Náhradu jsme ale našli v Janu Moravčíkovi, který jej
nahradí dokonale“ (Pavelek, 2009, 8). V červnu téhož roku postoupili muži do
finále poháru ČMFS Moravskoslezského krajského fotbalového svazu. Na hřišti
v Lichnově se utkali s týmem Čeladné. Po nerozhodném výsledku 2:2, když
novojičínští obdrželi vyrovnávající branku dvě minuty před koncem a po
následných prohraných penaltách v poměru 4:5, se radovalo z vítězství
v poháru mužstvo z Čeladné. Po velké marodce ke konci sezóny zakončil své
působení v krajském přeboru tým Nového Jičína na čtvrtém místě s 58 body
(Pavelek, 2009).

6.8 Druhé desetiletí 21. století
Sezóna 2009/2010
TJ Nový Jičín B se spojil s klubem z Hodslavic a vytvořil tak od této
sezóny novou rezervu novojičínskému áčku. Své zápasy odehrál na
hodslavském trávníku.
Do týmu se vrátil po zahraničním angažmá ve Vietnamu bývalý ligový
hráč Jan Žemlík a pomohl společně s dalším bývalým úspěšným ligovým
hráčem Martinem Černochem k vítězství v českém poháru pro sezónu 2009/10.
Nejen díky těmto dvěma posilám, ale také díky vyváženému týmu jak mladých a
dravých, tak starších a zkušenějších hráčů se postup do divize stal skutečností.
Sestava krajského vítěze českého poháru 2009/2010 TJ Nový Jičín:
Brankáři: Rostislav Šrom, Patrik Kučerík
Obránci: Michal Farkaš, Jan Žemlík, Jiří Hanzelka, Tomáš Hejdušek, Lukáš
Bajer
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Záložníci: Petr Strnadel, Martin Černoch, Ondřej Anastazovský, Jakub
Hanzelka, Martin Hes, Lukáš Radko, Jan Kalich
Útočníci: Lukáš Polonyi, Lukáš Dědík (Pavelek, 2010).
Sezóna 2010/2011
Trenér Holub nemohl na nový ročník Moravskoslezské divize E, coby
nováček soutěže, počítat s brankářem Rostislavem Šromem, který si při
pohárovém utkání s třetiligovou Kroměříží přetrhl achillovku, a na třičtvrtě roku
tak vypadl ze sestavy (Kašelák, 2010). Jan Žemlík po zimní přestávce již
nepokračoval v aktivní kariéře hráče kvůli zdravotním problémům, zaujal proto
funkci asistenta trenéra. Jarní část přinesla rozporuplné výsledky a i přes
marodku dokázal tým trenéra Holuba s novým asistentem Žemlíkem zaujmout
sedmou příčku v tabulce a setrvat v divizi. Vítězem se stal Baník U21 Ostrava,
který

s přehledem

proplul

soutěží

a

v dalším

ročníku

si

tak

zahrál

Moravskoslezskou fotbalovou ligu.
Na konci sezóny odjela dvě družstva žáků na mezinárodní turnaj
do chorvatské Poreči. Turnaje se zúčastnily týmy z Německa, Itálie, České
republiky, Rakouska, Slovenska a Maďarska. V kategorii U 13, vedené
trenérem Kovalem, obsadili mladší žáci druhé místo, když ve finále prohráli
s maďarským týmem Kaposvár Akademia 1:2. Starší žáci U15 se střetli ve
finále s italským Polisportiva Sacra Famiglia. Po bezbrankové remíze 0:0
následovaly pokutové kopy, které novojičínští zvládli na jedničku, a vyhráli tak
celý turnaj.
Začátkem nadcházející sezóny se změnil název klubu, když odešel od
tělovýchovné jednoty, pod níž spadal celých padesát let. Nyní hrají všechny
týmy oddílu pod názvem FK Nový Jičín. V současné době má oddíl 190
aktivních sportovců, v pravidelných soutěžích je zařazeno 11 družstev, z toho 9
je mládežnických. (Kašelák, 2011).
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7 VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NOVOJIČÍNSKÉHO
FOTBALU

7.1 Osobnosti novojičínského fotbalu
Novým Jičínem prošlo mnoho skvělých hráčů, trenérů i funkcionářů. Níže
jsou z každého období vybrány nejvýznamnější osobnosti, které se zapsaly do
historie fotbalového klubu TJ (FK) Nový Jičín.

Dvacátá léta
Gustav Stratil - první předseda
Karel Fousek - hráč, jednatel klubu
Třicátá léta
Oldřich Kulhánek - dlouholetý předseda
Hynek Bokáč - místopředseda klubu
Čtyřicátá léta
A. Grossmann - předseda oddílu
E. Podhajský - tehdejší dlouholetý kapitán
Padesátá léta
Antonín Mádr - dlouholetý trenér mládeže
Josef Geryk - odchovanec klubu, působil v Baníku Ostrava, několikanasobný
mistr Československa
Milan Sedlák - brankář klubu
Miroslav Mixa - obránce, působil v Teplicích
František Toman - trenér
Šedesátá léta
Zdeněk Srba - dlouholetý trenér
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Vladimír Strnadel - hráč, později trenér a předseda
Antonín Mlýnek - dlouholetý trenér mládeže
Miroslav Polách - hráč, na vojně hrál v Dukle Olomouc
Sedmdesátá léta
Vlastimil Chobot - trenér
Štepán Veverka- předseda oddílu
Karel Stromšík - brankář, působil v Dukle Praha, bývalý reprezentant
Osmdesátá léta
Václav Vaněček - dlouholetý trenér mládeže
Zbyněk Ollender - záložník, působil v FC Baník Ostrava
Ladislav Grof - tajemník, později předseda
Petr Vašek - brankář, působil v FC Baník Ostrava
Pavel Pítr - odchovanec klubu, působil v SK Slávia Praha
Devadesátá léta
Vítězslav Tuma - odchovanec klubu, působil v Drnovicích
Petr Strnadel - záložník, působil ve Viktorii Žižkov, hráč české reprezentace
U17, U18
Jan Žemlík - útočník, působil v Dundee FC
František Andrýsek - předseda
Milan Uhlár - dlouholetý předseda
František Merenda - trenér mládeže
První desetiletí 21. století
Petr Vašek - brankář, působil ve Spartaku Tomsk
Filip Rýdel - záložník, působil v Českých Budějovicích
Petr Hurta - dorostenec, působí v FC Baník Ostrava
Alois Holub - dlouholetý trenér
Vladimír Strnadel - dlouholetý předseda
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8 VÝSLEDKY EMPIRICKÉHO MĚŘENÍ

Dorostencům, mužům a nehrajícím členům fotbalového klubu FK Nový
Jičín byly v březnu 2012 rozdány dotazníky, které obsahovaly 12 otázek. Tyto
dotazníky obdržel stejný počet respondentů, tzn. 25 dorostenců, 25 mužů a 25
nehrajících členů, aby byla zabezpečena adekvátnost a regulérnost výzkumu.
Respondenti při vyplňování dotazníku označovali pouze jednu správnou
odpověď. Otázky byly zaměřeny jednak na kategorii, do níž respondent spadá,
tak především na důležité historické mezníky tohoto klubu. Cílem výzkumu bylo
zjištění, zda mají bývalí i současní hráči, trenéři a funkcionáři povědomí o
historii klubu FK Nový Jičín.
Výsledky každé otázky jsou uvedeny v grafech a tabulkách, které
vystihují více, než dlouhé a rozvinuté slovní pasáže. Při výzkumu byla použita
technika dotazníku, pozorování a rozhovoru.
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8.1 Zařazení do kategorie
Otázka č. 1: Do jaké kategorie se řadíte?
A – Dorost
B – Muži
C – Nehrající členové FK Nový Jičín (trenér, funkcionář apod.)

25

25
A – Dorost

B – Muži

25

C – Nehrající členové

Graf 8.1 Zařazení do kategorie

Z celkového počtu 75 respondentů bylo 25 dorostenců, což je 33%, 25
mužů tj. 33% a 25 nehrajících členů, což je rovněž 33%.

51

8.2 První zmínky o fotbale v Novém Jičíně
Otázka č. 2: Ze kterého roku pocházejí první zmínky o fotbale v Novém
Jičíně?
A – 1919
B – 1920
C – 1945

21

Nehrající členové

16

Muži

Graf 8.2 První zmínky o fotbale v Novém Jičíně

Dorost

10

15

Ze všech respondentů, kteří zodpověděli tuto otázku správně, měla
největší úspěch skupina nehrajících
Nový Jičín a 40%
to 84%, druzí60%
byli
0%členů FK 20%

80%

muži s úspěšností 64% a jako poslední skončili dorostenci s 40%. Ukázalo se,

správně
Odpovědělo
že první skupina má povědomí o Odpovědělo
prvních zmínkách
fotbalu v Novém
Jičíně,
kdežto dorostenci naprosto vyhořeli.
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špatn

8.3 Zjišťování o povědomí historie klubu
3. Jak se jmenoval první novojičínský fotbalový klub?
A – TJ Nový Jičín
B – 1. SK Neutitschein
C – SV Kuhländchen.

17

Nehrající členové

8

12

Muži

13

7

Dorost
0%

20%

18

40%

Odpovědělo správně

60%

80%

100%

Odpovědělo špatně

Graf 8.3 Zjišťování o povědomí historie klubu

U otázky: „Jak se jmenoval první novojičínský fotbalový klub?“
Odpovědělo z řad dorostenců správně pouhých 7, u mužů to bylo 12 a nehrající
členové opět prokázali, že o historii tohoto klubu mají dobré znalosti, když z 25
respondentů odpovědělo správně 17.
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8.4 Stadion
4. Ve kterém roce započala výstavba novojičínského fotbalového
stadionu?
A – 1943
B – 1953
C – 1963
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Nehrající členové
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20%
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80%

100%
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Graf 8.4 Stadion

Z uvedené otázky vyplývá, že největší povědomí o počátcích výstavby
novojičínského fotbalového stadionu mají nehrající členové s 80% správných
odpovědí. Rozdíl mezi muži a dorostenci nebyl tak patrný jako v předchozích
otázkách, když 68% mužů a 64% dorostenců odpovědělo správně rok 1953.
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8.5 Nejúspěšnější sezóna
Otázka č. 5: Která sezóna byla pro tým mužů dosud nejúspěšnější?
A – 1983/1984
B – 2002/2003
C – 2010/2011
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Graf 8.5 Nejúspěšnější sezóna

V této otázce se ukázalo, že muži a nehrající členové měli převahu
správných odpovědí, neboť mnoho z těchto bývalých nebo současných hráčů,
trenérů či funkcionářů bylo u postupu do MSFL, kdy bez jediné prohry propluli
do třetí nejvyšší soutěže. Kdežto někteří dorostenci byli teprve ještě ve školce.
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8.6 Skotské angažmá
Otázka č. 6: Kdo z členů FK Nový Jičín v minulosti působil ve skotském
klubu Dundee FC?
A – Milan Dvořák
B – Vítězslav Tůma
C – Jan Žemlík
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Graf 8.6 Skotské angažmá

Z uvedeného počtu 25 respondentů z řad dorostenců odpovědělo
správně 15. Muži a nehrající členové na tom byli podobně, avšak muži měli
mírnou převahu v podobě jedné správné odpovědi navíc. Úspěšnost připisuji
tomu, že mnoho hráčů z mužské kategorie zná Jana Žemlíka buď osobně
z kabiny nebo z doslechu právě od hráčů, kteří s ním působili v týmu.
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8.7 Postup do MSFL
Otázka č. 7: Který rok znamenal pro novojičínské muže historicky první
postup do MSFL?
A – 2000
B – 2005
C – 2006
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Graf 8.7 Postup do MSFL

Z uvedeného vyplývá, že pouze nejstarší skupina zúčastněných má
největší přehled, čemuž se za jejich dlouholeté působení v klubu nedá divit.
Dorostenci měli nejmenší úspěšnost a to 36%, větší polovina mužů, konkrétně
68% z nich odpovědělo správně.

57

8.8 Nejdelší působení ve funkci trenéra
Otázka č. 8: Kdo z těchto trenérů působil ve své funkci nejdéle?
A – František Toman
B – Alois Grussmann
C – Alois Holub
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Graf 8.8 Nejdelší působení ve funkci trenéra

Dorostenci v této otázce téměř propadli a dosud nemají zdaleka takový
přehled, jaký mají muži a nehrající členové, kteří byli téměř stoprocentní. Jejich
úspěšnost připisuji zejména tomu, že všichni dotázaní trenéra Holuba osobně
znají a některé z nich dokonce i trénoval.
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8.9 Nejlepší střelec klubu
Otázka č. 9: Kdo z těchto hráčů byl nejlepším střelcem v historii klubu?
A – Lukáš Bajer
B - Pavel Kunc
C – Lukáš Polonyi
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Graf 8.9 Nejlepší střelec klubu

Je očividné, že muži a nehrající členové (obě skupiny mají shodně 18
správných odpovědí) věnují svůj čas i sledování statistik, neboť i toto patří
k fotbalu, stejně

jako

porovnávání úspěchů

v rámci sportovní kariéry.

Dorostenci by měli více zapracovat na svých znalostech, neboť i pro ně může
být přínosem fakt, kdo byl nejlepším střelcem historie klubu a mohou se tak
snažit jeho úspěchy překonat.
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8.10 Spojení s týmem Vítkovic
Otázka č. 10: Ve které sezóně se TJ Nový Jičín spojil s týmem FC
Vítkovice?
A – 2003/2004
B – 2005/2006
C – 2007/2008

22

Nehrající členové

3

19

Muži

6

10

Dorost
0%

20%

15

40%

Odpovědělo správně

60%

80%

100%

Odpovědělo špatně

Graf 8.10 Spojení s týmem Vítkovic

Vzhledem k tomu, že spojení těchto týmů bylo natolik přelomové, že jeho
následné rozdělení znamenalo pro Nový Jičín totální propad až na samé dno
v rámci fotbalových soutěží, předpokládal jsem velkou úspěšnost správných
odpovědí. Tato předpověď se vyplnila pouze u dvou skupin, a to u mužů a
nehrajících členů.
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8.11 Informace k historii klubu
Otázka č. 11: Chtěli byste se dozvědět více informací o historii vašeho
klubu?

Ano
Ne
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Graf 8.11 Informace k historii klubu

Téměř všichni dotazovaní by uvítali jakékoli širší a podrobnější informace
o klubu, v němž hrají. Jejich zájem o danou problematiku hodnotím velice
pozitivně, neboť každý jednotlivý člen klubu v podstatě tvoří onu historii a je
třeba ji rozšiřovat dále mezi hráče i veřejnost. Nehrající členové bez jednoho
odpověděli všichni kladně, stejný počet nadšenců se objevil jak u mužů, tak i u
dorostenců s počtem 18.
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8.12 Dostupnost zdrojů
Otázka č. 12: Myslíte si, že je na trhu dostatek literatury a jiných zdrojů
popisujících historii tohoto klubu?
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Graf 8.12 Dostupnost zdrojů

Převaha záporných odpovědí by mohla posloužit zejména jako výzva pro
fotbalové nadšence, potažmo budoucí autory knih o FK Nový Jičín. Je zde tedy
zřejmý nedostatek jakýchkoli zdrojů popisujících dané téma v ucelené formě,
což mohu sám ze své zkušenosti potvrdit.
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8.13 Zhodnocení empirického měření
Cílem empirického měření nebylo pouze zjištění, zda mají bývalí i
současní hráči, trenéři a funkcionáři přehled o historii novojičínského
fotbalového klubu a taky to, jak byly úspěšné jednotlivé kategorie mezi sebou,
ale také, zda existuje na trhu dostatek informací právě o FK Nový Jičín a zda
by se o historii tohoto klubu chtěli dotazovaní dozvědět více.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že největší vědomosti o historii klubu
měli nehrající členové, tj. bývalí či současní trenéři, předsedové, vedoucí týmů
apod. Pro mne osobně to nebylo překvapením, spíše samozřejmostí, protože
kdo by měl mít v povědomí historii klubu více, než právě oni. O něco méně
znalostí měli hráči prvního a druhého mužského týmu. Jelikož jsou tyto kádry
složeny, jak z mladších, tak převážně ze starších hráčů, zaručovaly poměrně
dobrou orientaci v kladených otázkách. Nejhůře a dle očekávání dopadli
respondenti z řad dorostenců. Je škoda, že mladí hráči, kteří hrají za Nový
Jičín, mají pouze letmé znalosti o historii klubu, v němž hrají. Přitom i oni sami
píší onu historii, ale to si asi dostatečně neuvědomují. Myslím si, že by se
mladá generace fotbalistů měla nad sebou zamyslet a s tímto negativním
výsledkem něco do budoucna udělat, aby se příští generace mohly dozvědět
něco o tom, jak pestrou historii tento okresní klub má.
Nemilým překvapením bylo zjištění, že informace o klubu FK Nový Jičín
v ucelené formě na trhu chybí, což můžu posoudit ze své vlastní zkušenosti. To
by měl být impuls pro budoucí autory na sepsání jedné obsáhlé kroniky, která
by se uchovávala a následně doplňovala pro další desetiletí.
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9 DISKUZE
Hlavní důvodem pro vypracování této bakalářské práce bylo zjištění, že na
trhu chybí publikace podobného charakteru. Existuje mnoho pramenů o historii
novojičínského fotbalu, ale žádná ucelená forma. Z vlastní zkušenosti a
výzkumu, který jsem prováděl, mne tato informace o to víc utvrdila. Některé
z informací byly zavádějící, neúplné a nepřesné, což jsem zjistil po rozhovorech
s pamětníky a bývalými členy klubu. Proto jsem také nejvíce využíval zdroje ze
státního okresního archivu, knihovny a kronik zapůjčených od pamětníků, čímž
jsem se snažil o ověřování zjištěných poznatků.
V současné době má oddíl 190 aktivních sportovců. Na zvládnutí
provozu, úpravy travnatého i umělého hřiště, zajištění autobusové dopravy na
zápasy pro všechny věkové kategorie, vytvoření zázemí pro hráče a činovníky
klubu vyžaduje určitou finanční podporu. V dnešní době hospodářské krize, je
financování klubu velice náročné, i přesto, že fotbal patří mezi nejméně
nákladné sporty. Klub však není v dobré finanční situaci a bez podpory města a
sponzorů bude budoucnost klubu velice nejasná. Proto je hlavním cílem vedení
klubu výchova mládeže a její následné začlenění do prvního a druhého
družstva mužů a ušetření tak finančních prostředků za koupě hráče. Aby se tak
stalo, měly by se v Novém Jičíně objevit sportovní třídy, ve kterých by probíhalo
vyučování s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Se školou by měl klub
následně uzavřenou smlouvu o spolupráci a hráče, navštěvujících tyto třídy
moci osobně v dopoledních hodinách trénovat.
Klub se snaží o propagaci fotbalu, pořádá každoroční nábory nejmenších
hráčů a snaží se dostat místní kopanou mezi nejoblíbenější sporty ve městě. Po
skončení extraligy basketbalu je ve městě sportem číslo jedna hokej, ale i přes
tento fakt chce fotbalový oddíl přilákat na stadion více fanoušků na kvalitní
kopanou.

64

10 ZÁVĚR
Hlavním důvodem zvolení tématu historie fotbalu v Novém Jičíně, byl
nedostatek publikace nebo ucelené formy, která by se touto problematikou
zaobírala. V bakalářské práci je popsána historii fotbalu v Novém Jičíně od jeho
počátků až po současnost. Úvodem této bakalářské práce bylo definování
fotbalu, jeho historie ve světě, Československu i České republice.
První zmínky o fotbale v Novém Jičíně, ještě jako německém, jsou z roku
1919. Tehdy se jednalo o tým SV Kuhländchen. Historicky prvním českým
fotbalovým klubem na území Nového Jičína byla SK Slávia Nový Jičín,
založená v roce 1922. Nejdříve se hrávalo na hřišti v Bludovicích, později na
hřišti pod Španělskou kaplí a na Hřbitovní ulici za nynějším Domovem
důchodců, kterému se říkalo Rotteplatz. Klub prošel několika změnami názvů.
Po zániku Sk Slávie v roce 1924 nastoupil na její místo SK Slovan, jež v roce
1935 vystřídal název SK Nový Jičín. Jeho činnost byla pozastavena kvůli válce
v roce 1935, následně obnovena roku 1945. Tým hrával v uplynulých
pětadvaceti letech převážně 1 A. třídu, na niž v roce 1945 navázal postup do
krajského přeboru, druhé nejvyšší ligy v republice.
Celá padesátá léta se hrála v Novém Jičíně 1 A. třída. V roce 1953
započala výstavba fotbalového stadionu včetně tenisových dvorců, šaten,
oplocení a přidružených hřišť.
Roku 1960 se přejmenoval název dosavadního SK Nový Jičín na TJ
Nový Jičín, neboť vstoupil pod hlavičku tělovýchovné jednoty. Tento název
vydržel až do roku 2010. Téhož roku vyhrál TJ Nový Jičín A v historicky prvním
ročníku poháru o PUTOVNÍ POHÁR SČSP, který v další sezóně 1960/61
obhájili. V neděli 23. června 1963 byl veřejnosti slavnostně předán nově
vybudovaný fotbalový stadion. V sezóně 1968/69 bylo založeno první fotbalové
družstvo žen v historii tohoto klubu. V téže sezóně se podařil postup rezervy
mužů do 1 B. třídy z okresního přeboru. Po zbývajících deset let hrálo první
družstvo mužů krajský přebor.
Začátkem sedmdesátých let sestoupilo áčko mužů do 1 A. třídy, ve které
hráli společně s rezervou. Ta se zde dlouho neudržela a na konci dekády

65

následoval pád až do okresního přeboru. A mužstvo setrvalo dlouhých pět let
v 1 A. třídě, než se vrátilo zpět do krajského přeboru.
Po sezóně 1981/82 slavili poprvé v historii Nového Jičína postup do
divize pod vedením trenéra Srby. Následující sezónu však spadli do krajského
přeboru, v kterém setrvali po zbytek osmdesátých let.
V devadesátých

se

podařilo

postoupit

zpět

do

divizní

soutěže

novojičínskému A týmu mužů a setrvat zde po dalších 10 let
Sezóna

2000/01

znamenala

pro

novojičínskou

historicky

první

účast

v Moravskoslezské fotbalové lize. Historicky největším úspěchem novojičínské
kopané bylo vítězství prvního družstva mužů v divizní soutěži v sezóně
2002/03. Třicet zápasů v řadě neprohráli a postoupili do MSFL. V roce 2005
proběhla rekonstrukce škvárového hřiště a za přispění města vznikla plocha
s umělou trávou třetí generace. V sezóně 2003/04 proběhla rekonstrukce
travnatého hřiště a došlo také ke spojení s klubem Vítkovic. V Novém Jičíně se
tak vytvořila rezerva druholigovému týmu. O dva roky později došlo k rozdělení
těchto dvou klubů, díky němuž spadl tým TJ Nový Jičín až do okresního
přeboru a do divize se vyškrábal po letech postupování v roce 2010.
Největším úspěchem v ženské kategorii bylo vybojování první národní
ligy v sezóně 1968/69. Následující rok slavili postup do 1. ligy žen. K dalším
úspěchům přiřazuji výhru na celorepublikovém turnaji ve Šternberku v poháru
Májových dnů.
Mezi největší úspěchy novojičínské fotbalové mládeže patří sezóna
1960/61, v níž pod trenérem Mádrem postoupilo dorostenecké áčko do
celostátní dorostenecké ligy. Další úspěch zaznamenali žáci v sezóně
2010/2011, kdy na mezinárodním turnaji v chorvatském Poreči skončili na
prvním místě v kategorii U15.
Po představení nejvýznamnějších osobností historie klubu je představen
výzkum, který měl ukázat, jak jsou na tom novojičínští hráči, trenéři a
funkcionáři s vědomostmi o historii tohoto klubu. Největšími znalostmi oplývali
nehrající členové fotbalového klubu. Za nimi skončili hráči mužské kategorie
z prvního i druhého týmu. Nejhůře ve vědomostním dotazníku dopadli hráči
z řad dorostenců. V poslední části této práce se nacházejí fotografie a jsou zde
také představeni tři nejvýznamnější hráči v historii klubu FK Nový Jičín.
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11 SOUHRN
Tato bakalářská práce se zabývá historií fotbalu v Novém Jičíně. Ze
všech dostupných informací byl vytvořen historický přehled FK Nový Jičín od
jeho počátku v roce 1919 až po současnost a popsána devadesátiletá
existence fotbalového klubu.
Nejprve je definován fotbal, poté popsána jeho historii ve světě,
Československu a později v České republice. Následuje zmínka o Novém
Jičíně a jeho stručné představení. Hlavní náplní práce je zmapování historie
fotbalu v Novém Jičíně. Najdeme zde rovněž nejúspěšnější mezníky jak
v mládežnické, tak ženské kategorii. V předposlední části se nachází výsledky
empirického měření, které poukazuje na to, jak dobře znají bývalí i současní
hráči, trenéři a funkcionáři historii svého klubu. V závěru jsou představeni
nejvýznamnější osobnosti novojičínského fotbalu za celou jeho historii a
v přílohách doplnění informací o třech nejúspěšnějších hráčích.
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12 SUMMARY
This bachelor thesis deals with the history of football in Nový Jičín. The
historical summary of the football club from the beginnig in 1919 up to now was
compiled from all available sources so the ninety years of existence of the club
is presented.
At first, the term football is defined, then the history of football in the
world, in the Czechoslovakia and in the Czech Republic is decsribed. Further,
there is a mention of Nový Jičín and his short introduction follows. The main
content of the thesis is dedicated to the history of football in Nový Jičín. The
most important moments in the football history of teams of juveniles and women
are also contained. Last but not least, there are the results of empirical
measurement which shows whether the players and other functionaries know
the history of the club. Finally, there are information about eminent personalities
of the club and about the most successful players throughout the history.

68

13 REFERENČNÍ SEZNAM
Literatura:
Davídek, J. & Oktábec, J. (1982). Sólo pro Panenku. Praha: Olympia. 2 vydání.
Jenšík, M. & Macků, J., (1997). Kronika českého fotbalu do roku 1945. Praha:
Olympia. 1 vydání. ISBN 80-7033479-7.
Jenšík, M. & Macků, J., (1998). Kronika českého fotbalu od roku 1945. Praha:
Olympia. 1 vydání. ISBN 80-7033-523-8.
Macho, M. (1996). Fotbal: vášeň 20. století: historie fotbalu ve faktech,
názorech a obrazech. Praha: Brána. 1 vydání. ISBN 80-85946-27-0.
Mráz, I. Pejchar, J., Pondělík, J., & Žemla F., (1981). Svet deväťdesiatich minút:
z dejín československého futbalu. Praha: Olympia. 2 doplněné vydání.
Pechr, J. (1991). Slavnosti fotbalu. Praha: Olympia.
Zezulčík, J., (1996). Nový Jičín. Ostrava: Repronis. 1 vydání. ISBN 80-9021421-5

Periodika:
Bártek, J. (1946). Národní tělovýchovný výbor. Nové Kravařsko, 2, 3.
Bártek, J. (1946). Sport a tělovýchova. Nové Kravařsko, 2, 3.
Bártek, J. (1947). Sport. Nové Kravařsko, 3, 3.
Bártek, J. (1947). Fotbalový odbor SK. Nový Jičín. Nové Kravařsko, 3, 4
Bartoň, J. (1960). Tělesná výchova a sport. Rozkvět Novojicka,12, 4.
Bartoň, J. (1960). Z nedělního sportu. Rozkvět Novojicka,12, 4.
Bartoň, J. (1960). Vedou tabulky. Rozkvět Novojicka,12, 4.
Bartoň, J. (1961). Fotbalisté v našem okrese nastupují. Rozkvět Novojicka, 13,
4.
Bartoň, J. (1961). Kopaná před podzimním mistrovstvím. Rozkvět Novojicka,
13, 4.
Bartoň, J. (1962). Kopaní na vzestupu, Rozkvět Novojicka, 13, 4.
Machýček, R. (1957). Dobrá práce s mládeží, Rozkvět Novojicka, 49, 4.
Bartoň, J. (1963). Kopaná TJ Nový Jičín v mistrovských soutěžích, Rozkvět
Novojicka, 14, 4.

69

Machýček, R. (1966). Kopaná před podzimním mistrovstvím, Rozkvět
Novojicka, 1, 4.
Pohloudek, J. (1968). Rozlosování soutěže kopané. Rozkvět Novojičínska, 20,
4.
Nos, O. 1969). Závěr za kopanou v Novém Jičíně, Rozkvět Novojičínska, 21, 6.
Svozil, M. (1971). Tělovýchova a sport, Rozkvět Novojičínska, 23, 6.
Mádr, A. (Mádr, 1972). Výroční schůze, Rozkvět Novojičínska, 24, 4.
Mádr, A. (1973). Tělovýchova a sport, Rozkvět, 15, 4.
Gross, J. (1974, 6). Sport a tělovýchova, Rozkvět, 16, 6.
Pavlín, A. (1975, 4). Národní tělovýchovný výbor v Novém Jičíně, Rozkvět, 17,
4.
Gross, J. (1979). Sport a tělovýchova, Rozkvět, 21, 6.
Pavlín, A. (1980). Sport a tělovýchova, Rozkvět, 22, 6.
Gross, J. (1981). Sport, Rozkvět, 31, 4.
Pavlín, A. (1983). Sport, Rozkvět, 33, 6.
Gross, J. (1985). Fotbalisté v našem okrese nastupují, Rozkvět, 35, 4.
Nippert, V. (1987). Tělovýchova a sport, Rozkvět, 39, 6.
Raška, J. (1989). Vedou tabulky, Rozkvět, 41, 4.
Gross, J. (1990). Z nedělního sportu, Rozkvět, 42, 6.
Nippert, V (1990). Zimní turnaj v kopané, Rozkvět, 42, 8.
Nippert, V. (1992). Sport, Rozkvět, 1, 12.
Nippert, V. (1993). Novojičínskou kopanou, Rozkvět, 2, 14.
Poštulka, P. (1995). Z nedělního sportu, Rozkvět, 4, 12.
Křesálek, V. (1996). Novojičínská fotbalová neděle, Rozkvět, 5, 9.
Kovář, V. (1998). Z nedělního sportu, Region, 7, 15.
Kotas, J. (2000). Novojičínští fotbalisté v domácím prostředí, Region, 9, 24.
Pavelek, I. (2002). Zima se loučí, nastává fotbalový čas, Region, 11, 21.
Tomaško, J. (2002). Nový Jičín zahrál na jedničku, Region, 11, 22.
Gabzdyl, J. (2004). Nový Jičín nadále bez ztráty kytičky, Region, 13, 16.
Pavelek, I. (2005). Polonyi zůstává i nadále, Region, 14, 20.
Pavelek, I. (2006). Okres Nový Jičín zná své nejlepší spotovce, Region, 15, 20.
Pavelek, I. (2007). Fotbalisté v přípravě, Region, 16, 20.
Pavelek, I. (2008). Novojičínští se loučili výhrou, Region, 17, 15.
Pavelek, I. (2009). Nyní máme fotbalistů dostatek, Region, 18, 15.

70

Kašelák, J. (2011). Krajský přebor, Region, 20, 16.

Internetové odkazy:
Oficiální stránky o historii fotbalu dostupné z URL
http://www.fotbal-historie.7x.cz
Oficiální stránky dostupné z URL
http://www.eurofotbal.cz/hraci/jan-zemlik-15332/
Oficiální webové stránky dostupné z URL
http://www.sportovci.cz/fotbal/zemlik-jan/
Oficiální webové stránky dostupné z URL
http://fotbal.idnes.cz/db_fotbal.asp?hrac=3000093
Oficiální webové stránky dostupné z URL
http://www.fkdukla.cz/Legendy/Sin-slavy/Karel-Stromsik/2Av-18K1al.historyplayer.aspx

Grafy:
Graf 1: Zařazení do kategorie
Graf 2: První zmínky o fotbale v Novém Jičíně
Graf 3: Zjišťování o povědomí historie klubu
Graf 4: Stadion
Graf 5: Nejúspěšnější sezóna
Graf 6: Skotské angažmá
Graf 7: Postup do MSFL
Graf 8: Nejdelší působení ve funkci trenéra
Graf 9: Nejlepší střelec klubu
Graf 10: Spojení s týmem Vítkovic
Graf 11: Informace k historii klubu
Graf 12: Dostupnost zdrojů

71

Obrázky:
Obrázek 1: SV Kuhländchen
Obrázek 2: Škvárové hřiště
Obrázek 3: SK Nový Jičín 1947
Obrázek 4: Výstavba fotbalového stadionu
Obrázek 5: SK Nový Jičín 1952, hříště pod Španělskou kaplí
Obrázek 6: Sestava družstva, které postoupilo do celostátní ligy dorostu
1961/62
Obrázek 7: Utkání OP mezi celky TJ Nový Jičín B a Sokolem Klimkovice
Obrázek 8: Dívčí družstvo kopané
Obrázek 9: Milan Dvořák v souboji s nejlepším střelcem divize Lhoťanem
Obrázek 10: TJ Nový Jičín, vítězné mužstvo Moravskoslezské divize E
v sezóně 2002/03
Obrázek 11: Travnaté hřiště TJ Nový Jičín
Obrázek 12: Hřiště s umělou trávou třetí generace

72

14 PŘÍLOHY
Příloha č. 1- Jan Žemlík
Příloha č. 2- Vítězslav Tůma
Příloha č. 3- Karel Stromšík

73

Jan Žemlík

Narozen dne 9. 10. 1977

„Žemla,“ jak jej spoluhráči přezdívají, je syn úspěšného trenéra Petra
Žemlíka. Fotbal začal hrát v Novém Jičíně již ve svých šesti letech.
Novojičínský odchovanec a talent to dotáhl až do Baníku Ostrava, k mužské
kopané přičichl při absolvování základní vojenské služby, kde kopal za
hranickou Duklu. Poté vystřídal několik tuzemských i zahraničních týmů jako
byly: MŠK Žilina, VP Frýdek- Místek, Koba Senec, Baník Prievidza, SK Lerk
Prostějov, Wlókniarz Kietrz, až si ho v roce 2003 vytáhl z Blšan trenér
Chovanec do Příbrami. V říjnu 2004 byl z Příbramského kádru vyřazen a jako
amatér přeřazen do Zlína. Koncový útočník a hlavičkář, jehož předností byla
důrazná hra v pokutovém území si po ligových angažmá odskočil do Skotska
do týmu Dundee FC či Vietnamu za místní United Saigon. V roce 2009 se vrátil
zpět do Nového Jičína, kde pomohl místnímu celku k postupu z krajského
přeboru do divize. Nyní působí jako trenér u divizního A mužstva mužů FK Nový
Jičín.
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Vítězslav Tuma

Narozen dne 4. 7. 1971
Narodil se v Novém Jičíně, kde taky započal svou bohatou fotbalovou
kariéru v roce 1978. V dorostu přestoupil tento vytáhlý útočník do klubu FC
Vítkovice, po tom, co přišel na vojnu, hrál ve Znojmě. Po vojně následovalo
jednoleté angažmá v Malajsii, a v roce 1993 se vrátil zpět do Vítkovic. Ligu dále
hrál za Baník Ostrava, pak působil půl roku v druholigovém Prostějově. Do ligy
se vrátil v Karviné, kde hrával od roku 1996 do roku 1998. Od léta 1998 působil
v Drnovicích. V sezóně 2000/01se stal nejlepším střelcem ligy s 15 góly. V
dubnu 2002 ho koupila Příbram, ale obratem ho pro závěr sezony půjčila
Spartě. Tam se moc neprosadil a po sezoně se vrátil zpět. V lednu 2003 kývl na
nabídku Olomouce a přestoupil, ale od sezóny 2003/2004 se vrátil do Drnovic.
Po postupu v létě 2004 ukončil svou dlouholetou kariéru. V lize odehrál 194
utkání a dal 69 gólů. Urostlý hlavičkář, kterému byla nejpřirozenější hra hlavou,
měl slabinu v podobě techniky s míčem. Ve své době patřil mezi nejlepší
hlavičkáře ligy, zejména díky jeho 190 cm. Oblíbeným číslem, se kterým
„Tumič“ hrával nejčastěji, bylo číslo 11. V současnosti působí jako trenér mužů
v Jeseníku nad Odrou, kteří hrají 1B třídu.
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Karel Stromšík

Narozen dne 12. 4. 1958
Odchovanec Nového Jičína, zde se taky narodil, chytal od patnácti do
sedmnácti let za tamější dorost. Od roku 1975 do roku 1977 hájil branku
druholigového klubu ŽD Bohumín, odkud narukoval na vojnu do VTJ Tachov. V
roce 1978 si ho všiml na Viktorce Žižkov, kde tehdy tachovští vojáci hráli
mistrovské utkání 3. ligy, tehdejší předseda Dukly Rudolf Kocek. Za půl roku byl
Stromšík převelen na Julisku a sen v podobě ligy se stal skutečností. Hned ve
svém prvním ligovém ročníku na Dukle se stal mistrem ligy. Tento úspěch si
zopakoval ještě o tři roky později. V červnu 1983 hájil

branku Dukly ve

vítězném finále Československého poháru, kde jeho tým na pražském Strahově
porazil Slovan Bratislava 2:1. V roce 1986 odešel z Julisky právě do Slovanu,
tehdy druholigového, kde pak působil tři sezóny. V roce 1989 postoupil se
Slovanem zpátky do 1. ligy. V roce 1989 odešel na své první asijské angažmá
do Malajsie, kde působil 3 sezóny a stal se oporou svého týmu. V létě 1993 se
vrátil do Čech a pomohl Českým Budějovicím k záchraně v lize. V sezóně
1994–1995 chytal v Poštorné a to bylo také jeho posledním působištěm v jeho
profesionální kariéře. Když skončil v Poštorné, zaměřil se na trenérskou dráhu.
V letech 1996–2001 působil jako asistent trenéra v bratislavské Artmedii. 2001
až 2002 vedl indické týmy FC Kochin a FC Mahindra United. Další sezónu
trénoval malajsijský klub FC Public Bank, který dovedl ke druhému místu
v malajské nejvyšší soutěži. V letech 2005 a 2006 se stal asistentem Jozefa
Chovance v ruském klubu Kubaň Krasnodar, pak asistoval Ladislavu
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Jurkemikovi, trenéru Interu Bratislava. Od ledna 2007 působil jako asistent
trenéra ve Viktorii Žižkov, kde měl současně na starosti i přípravu brankářů. Za
dva roky se vrátil na Slovensko, konkrétně do Turčianských Teplic, se kterými
bojoval ve druhé slovenské lize. Od počátku roku 2009 je v trenérském
angažmá v Kuvajtu a působí v něm doposud. Karel Stromšík se může pyšnit
čtyřmi starty v československé reprezentaci a účasti na MS 1982 ve Španělsku.
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