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Na sté jubileum přijedou legendy
Žďárskému fotbalu je letos 101 let.
Založen byl v roce 1921, ale kvůli
covidu došlo na oslavy až nyní.
Fotbalisté si připomenou své jubileum v sobotu 25. června, kdy do
fotbalového areálu na Bouchalkách
chystají celodenní sportovně-zábavní program. Účast přislíbily i některé
osobnosti českého fotbalu.
Století žďárského fotbalu pro ŽN
shrnuje Petr Procházka, člen vedení
FC Žďas a trenér dětí.
Právě během covidového času se
pokoušel k jubileu shromáždit informace z počátků klubu. Ale našel jich
poskrovnu. Fotbalisté si tu dříve nejspíš na kronikách mnoho nezakládali.
Víme však, že za svoji historii se dostal
klub až do Českého poháru a dokonce
hostil slavnou pražskou Slavii.
Přes půl století má FC zázemí na
Bouchalkách a mezi mladými nadějnými odchovanci nechybí ani dívky
v reprezentaci.
„S fotbalem ve Žďáře začal v roce 1921
Studentský fotbalový klub. Kopaná byla
pro hráče potěšením, hra měla brzy řadu příznivců. Jedním z velkých dnů pro
hráče i fanoušky bylo sehrání přátelského utkání se Slavií Brno a Židenicemi
Brno. Poté přibližně v roce 1930 vznikl
FC Klub Žďár, který pořádal výjezdy
na přátelská utkání v okrese,“ vyhledal
nadšenec.
Největší rozkvět fotbalu ale zažil
Žďár v době války. Byl ustanoven fotbalový klub, který na hřišti za sokolovnou hrával pravidelnou soutěž patřící
pod župu Brno.

„V 60. letech se fotbal stěhoval na
škvárové hřiště ve sportovním areálu
Bouchalky. Zajímavostí je, že rozmístění kabin a tribun v novém areálu tehdy navrhl bývalý hráč klubu, architekt
Karel Frendlovský,“ uvádí průvodce
historií.
No a na stejném stadiónu klub sídlí
dodnes. Jen hřiště má moderní umělý
trávník a dvě tréninkové plochy s rostlým pažitem.

„V nejúspěšnějším období pro Žďár
vedli naše A-mužstvo trenéři Zeman,
Drinka, Šusta, Paduch, Machatka, Sysel
a Krajčovič,“ vyjmenovává fotbalista.

Úspěchy slavil i dorost

Slávia Praha
na Bouchalkách
Oddíl kopané TJ Žďas pravidelně
startoval v župních soutěžích. V sezoně 1961-62 dorostenecký tým bojoval o celostátní dorosteneckou ligu.
Vzestup nastal v roce 1981-82, kdy
fotbalisté TJ Žďas vybojovali titul
přeborníka JM kraje a postoupili do
republikové divize C.
Hned první rok tým trenéra Zemana
o bod předstihl Vlašim a II. národní
fotbalová liga (NFL) byla v roce 1983
skutečností.
„V pohárové soutěži dosáhl žďárský
tým největšího úspěchu na podzim roku
1983, kdy se po čtyřech vítězstvích probojoval do 5. kola a na Bouchalky dorazila věhlasná Slávia Praha. Po bezgólovém poločase nakonec rozhodla jediná
branka Pražanů ve druhé půli, která
znamenala jejich postup mezi šestnáct
nejlepších českých týmů,“ popisuje Petr
Procházka.
Následujících deset let byl žďárský
tým stálým účastníkem II. NFL, pře-

JABLONEC, 80. léta, Žďár v pruhovaném.
Foto: archiv FC Žďas
vážně se pohyboval ve středu tabulky.
V sezóně 1987-88 a 1989-90 dosáhl prozatím nejlepšího dosavadního
umístění, když mu patřila 5. příčka.
Sezóna 1992-93 však znamenala
sestup do divize, ve které se tým pohyboval dalších pět let. Ročník 1997-98
byl pro Žďáráky dalším sestupovým
rokem. Z divize D se oddíl po 15
letech vrátil opět do krajského přeboru JM.
Po reorganizaci krajů v r. 2002 přešel tým FC Žďas do krajského přeboru Vysočina. Zde se ale moc dlouho nezdržel a hned v sezóně 2003-04
postoupil zpět do divize.

V mládežnických soutěžích se dle
jeho slov Žďáru nejvíce dařilo v letech
1986-87, kdy hráli žáci v Moravské
žákovské lize (MŽL). V ročníku 198889, byla po několika letech vybojována II. dorostenecká liga.
Moravskoslezskou ligu hrál dorost
v letech 1996-2000. Žáci zase patřili k nejlepším mužstvům Moravy
při MŽL. Právě této generaci se po
osmiletém snažení podařilo v sezóně 2011-12 opět postoupit do třetí
nejvyšší soutěže MSFL s rekordním
šestnáctibodovým náskokem. Ve třetí
nejvyšší soutěži se fotbalisté FC Žďas
udrželi dvě sezóny.
V sezóně 2013-14 však znamenala poslední 16. příčka pád do divizní
soutěže. Tým FC Žďas se v této soutěži drží doposud. „Blýskáním na lepší
časy byl rok 2018, kdy byl oddílu přiřazen statut Sportovního střediska mládeže. V roce 2019 bylo s přispěním města dobudováno nové zázemí pro mládež.
Žákovské týmy hrají opět Moravskou
žákovskou ligu a do ročníku 2021-22
pak zasáhlo rekordních 14 mládežnických kategorií,“ připomíná Petr Procházka s výhledem, že právě tato generace je do budoucna velkou nadějí a
pokusí se pozvednout tým FC Žďasu
tam, kde sbíral největší úspěchy. -lko-

Žďárský fotbal sází na středisko mládeže

Sám se jako šestiletý kluk do
fotbalu pustil zcela spontánně.
Fotbal měli v rodině. Hostem
v redakci ŽN je člen vedení FC
Žďas a trenér dětí Petr Procházka.
� Lenka Kopčáková

„Táta chytal v bráně, jeho brácha
hrál 2. celostátní ligu na Moravě a
můj děda kdysi také hrával. Později
dělal správce stadionu v Kopřivnici a
pral hráčům dresy,“ přibližuje rodovou tradici. Na fotbalu jej prý baví
asi nejvíce taktika hry a rychlá akce.
Jeho fotbalovým idolem byl Antonín Panenka s legendárními fígly.
„Sám jsem si v mládí opakovaně
poranil koleno a ve třiceti musel s fotbalem skončit. Tedy do chvíle než na
trávník nastoupil můj šestiletý syn,“
usmívá se Petr Procházka. Jednou
prý se na syna přišel na stadion
podívat – a už zůstal. „Trenérem jsem
11 roků,“ dodává. Ve vedení klubu
působí od roku 2014.
Jak ale Petr Procházka říká, práce
trenéra je obrovsky časově náročná. Čtyřikrát v týdnu trénuje, nebo
se točí kolem fotbalu. „O víkendech
s dětmi vyrážíme na zápasy po republice. Celý den mám zodpovědnost, aby
se jim nic nestalo. To ještě s trenéry
pořádáme příměstské kempy pro hráče od 6 do 13 let, takže dětem dáváme
ještě další své volno,“ líčí.
Práce trenéra podle něho vyžadu-

PETR PROCHÁZKA
je hodně tolerantní manželky. Ve
svých 47 letech by již uvítal za sebe mladší náhradu, ale zájemců na
pozici trenéra je jako šafránu. Přes
veškerou únavu a odříkání, když se
klukům daří, raduje se s nimi i trenér Petr Procházka.
Žďárský FC má současně 30 trenérů. Žáků do 15 let je 65, dorostenců je do 50 a dětí v nejmladší
přípravce kolem 120.
„Já mám nyní družstvo 12letých
kluků,“ informuje.
Ve žďárských smíšených týmech
do 14 let hrají spolu s kluky i děvčata. Některá už jako pětileté žabky
přivedl do přípravky fotbal v rodině.
„Ryze dívčích týmů je zatím po

republice málo, nejblíže k nám jsou
v Pardubicích a Brně. Ale máme dvě
reprezentantky, které se do dívčích
týmů dostaly,“ raduje se Petr Procházka.
Na otázku, jak je fotbal pro rodiče
finančně náročným sportem trenér
říká, že to není tak hrozné. Největší položkou vybavení jsou kopačky
a chrániče.
Nejčastějším zraněním při tomto sportu bývají odřená a „spálená“
kolena, okopané holeně a kotníky,
proto jsou chrániče nutností. Na
delší dobu může hráče vyřadit zranění zkřížených vazů v koleni.
Nyní, než se hráči rozjedou na
prázdniny, vrcholí do 20. června
klubové soutěže. Většina dětí se

pak ke tréninku opět vrátí začátkem
srpna. Soutěže začínají již koncem
prázdnin, druhá fotbalová pauza
nastane v prosinci.
Jak Petr Procházka říká, metou
žďárského fotbalu je posun o úroveň výš u všech soutěží. „Dorost
hraje ve třetí nejvyšší soutěži, tak aby
hrál o druhou. Naši žáci hrají nejvyšší
soutěž, proto jsme získali titul Středisko mládeže. Muži hrají čtvrtou ligu,
přáli bychom si třetí ligu, jako v nejlepší naší éře 80. let,“ uvádí trenér.
Žďárský klub také sází na množství
mládeže, což mu časem pomůže
dospět k vyššímu počtu hráčů. „Nyní máme tři dorostenecké týmy, tedy
45 hráčů,“ upřesňuje na závěr patriot žďárského fotbalu.

Sobota 25. června, od 9.00, stadion Bouchalky.

100 LET KOPANÉ VE ŽĎÁŘE
- Moderovaný celodenní program. Turnaj
U10 a utkání s hostujícími kluby. Také muži
„A“ a bývalí hráči FC Žďas.
Účast přislíbily osobnosti českého fotbalu
jako Karel Poborský, Jan Suchopárek, Radek
Bejbl. Dále žďárští ligoví odchovanci Karel
Dvořák, Michal Kadlec, Aleš Chmelíček,
Richard Jukl a žďárské reprezentantky Barbora Smejkalová a Simona Novotná.
Pro děti skákací hrad, skluzavka, malování na obličej, sportovní stanoviště. DJ Patrik
Doubic, večer letní kino - Vyšehrad.

