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Fotbal
Název klubu: TJ Svitavy, z. s.
Současné vedení
Předseda: Pavel Čížek 
Místopředsedové: 
Jaroslav Kabát, Miroslav Vích
Sekretář: Jiří Petr
Manažer Sportovního střediska mládeže: 
Luděk Hnát

Založení klubu: první známá písemná zmínka 
je z 1. 5. 1926, a to o utkání s SC Wien Ost. 
Ve Svitavách se hraje fotbal skoro sto let. Za-
čátky patřily fotbalu německé většiny obyvatel 
města a písemně jsou doložena utkání z dva-
cátých let minulého století. 
První český organizovaný klub (české menšiny) 
vznikl v roce 1935 pod názvem DSK Svitavy. 
V průběhu druhé světové války však činnost 
klubu ustala. K obnovení došlo ihned po osvo-
bození v roce 1945, kdy zbytek starousedlíků 
doplněný vojáky z místní posádky vytvořili 
mužstvo s názvem ČSK Svitavy. Na nově vybu-
dovaném škvárovém hřišti U tabačky dobyl 
největších úspěchů dorost SOKOL Svitavy, kte-
rý se stal mistrem Moravy.
V padesátých letech došlo ke tříštění činnosti 
vlivem tzv. dobrovolných sportovních organi-
zací (DSO), takže byla vytvořena rezortní druž-
stva ZOS, JISKRA, SLAVOJ (1951). V této době 
se také započalo s postupným budováním 
současného stadionu Míru. Slavnostní otevření 
proběhlo v červenci 1958 utkáním JISKRA Svi-
tavy – MOTORPAL Jihlava. Družstva Jiskry 
a Spartaku hrála I. B třídu v tehdejším Brněn-
ském kraji, později I. A třídu a krajský přebor. 
V roce 1957 došlo k začlenění všech fotbalo-
vých oddílů do TJ Svitavy. Do činnosti oddílu 
nepříznivě zasáhla celostátní územní reorgani-
zace a nově utvořený okres Svitavy byl zařazen 
do Východočeského kraje. Současně se zruše-
ním I. B tříd nebylo družstvo TJ Svitavy zařaze-
no do krajských soutěží a muselo znovu začí-
nat od okresního přeboru, ze kterého ihned 
postoupilo do I. třídy Vč. Kraje. V jednom z roč-
níků bojovalo dokonce o divizi, ale prohrálo se 
Spartakem HK „B“ 2:1.
Ke zlomu v činnosti oddílu došlo v roce 1990, 
kdy skončilo mužstvo mužů na 3. místě v kraj-
ském přeboru Východočeského kraje, což mu 
umožnilo přestoupit do divize D. Tam mužstvo 
působilo až do skončení sezóny 2001–2002. 
Za tu dobu skončilo jednou druhé (1999/2000) 
a jednou čtvrté (sezona 1991/1992). Od sezóny 
2002–2003 mužstvo muselo opět přejít zpět 
do Čech a stalo se účastníkem divize C.

Mládežnické celky dříve
Důležitá součást oddílu s významnými úspě-
chy. Dorostenci hráli v letech 1958–59 doroste-
neckou ligu, v letech 1966–69 dorosteneckou 
oblastní soutěž, jejichž zápasy se zpravidla 
hrávaly jako předzápasy tehdejší 1. ligy. Úspěš-
ně si vedli i žáci, kteří v „moravské éře“ hráli 
jeden rok (1992) žákovskou ligu.
Největší úspěchy mládeže:
2. místo v divizi D v sezóně 1999/2000
3. kolo Poháru ČMFS v sezóně 2002/2003 (Svi-
tavy – Slavia Praha 2:5)
2. kolo Poháru ČMFS v sezóně 2012/2013 (Svi-
tavy – Vysočina Jihlava 1:2)

Týmy mládeže dnes
Fotbalisté se starají už od útlého věku čtyř let. 
Sportovní středisko mládeže má oficiální certi-
fikaci, to představuje nejvyšší status pro ama-
térské kluby.
Fotbalová školička U6 a U7: vede ji šéftrenér 
Sportovního střediska mládeže Martin Komoň 
se synem Jakubem.
Přípravkové kategorie U8: sídlí v areálu v Lá-
nech, 3 fotbalové tréninky týdně, dodatečný 
atletický a gymnastický trénink.
Kategorie U12 a U13: 1. liga žáků 
(1. nejvyšší soutěž).
Kategorie U14 a U15: divize žáků 
(2. nejvyšší soutěž).
Dorost: česká divize dorostu 
(3. nejvyšší soutěž).
Celkem v kategoriích přípravek a žáků 134 hrá-
čů, v kategorii dorostu 44 hráčů.

Slavní odchovanci
Miloš Buchta: hrál ve Svitavách v kategorii žáků 
a dorostu, ze Svitav odešel na základní vojen-
skou službu do Hranic na Moravě a odtud 
do Sigmy Olomouc, pak měl angažmá v Tren-
číně, Košicích a při zahraničním angažmá si 
s rumunským celkem zahrál i Ligu mistrů.
Fotbalisté, kteří hráli ve Svitavách v žákovských 
soutěžích, dorostenecký věk strávili jinde a ob-
jevili se v ligových družstvech mužů: Jan Uchy-
til (Bohemians Praha), Jan Moravec (Bohe-
mians Praha, MFK Karviná, dnes Zbrojovka 
Brno), Milan Králíček (Slovan Liberec).
Hráči, kteří ve Svitavách byli na hostování z ji-
ných klubů, ale velkou část žákovského věku 
odehráli za TJ Svitavy: Tomáš Holeš (Slavie Pra-
ha), David Houska (FK Jablobec n. N.), David 
Huf (FK Pardubice), Ladislav Mužík (FK Mladá 
Boleslav).

Klubová filozofie, cíle
Klubová filozofie je založena na práci s mládeží. 
Od toho se odvíjí i kvalitní úroveň hráčů v sou-
těžích dospělých. Většina hráčů zůstává v klubu 
v družstvech dospělých, avšak pokud má hráč 
kvality na vyšší soutěže, klub ho uvolní. Nejbližší 
cíle: soustředit se na návrat dětí i dospělých 
na hřiště, udržet v chodu Sportovní středisko 
mládeže a tím zajistit dostatek hráčů pro dorost 
i muže, získávat zkušené trenéry. 

Rozvoj fotbalového areálu
Zdejší fotbal má skvělé zázemí ve dvou areá-
lech, Svitavském stadionu a stadionu s UMT 
v Lánech. Fotbalisté si pomáhají i školními are-
ály, tělocvičnami a sportovními halami. Bez 
takto vybudovaných areálů by Svitavy neměly 
Sportovní středisko mládeže podporované Fot-
balovou asociací ČR.
V plánu je rekonstrukce kabin, revitalizace a za-
vlažování travnaté plochy v areálu v Lánech 
(zde působí kategorie U8 až U13).

Fanoušci
Pro své fanoušky klub provozuje webové strán-
ky (www.tjsvitavy.net) s aktualizacemi informa-
cí o klubu, v sezóně s pravidelnými sestřihy 
branek z víkendových utkání A týmu. Je zde 
velké množství informací, včetně sekce pro 
rodiče, kde je množství instruktážních videí 
k domácímu trénování. Klub je aktivní na face-
booku (www.facebook.com/tjsvitavyfotbal). 
Stále se rozšiřuje klubové vybavení, aktuálně je 
k dispozici nová edice klubových kulichů, kšil-
tovek, šál a nová klubová vlajka. Ve spolupráci 
s partnerem OmniaSport je připravena velká 
klubová vlajka na zápasy.
Vážení čtenáři, budeme rádi, pokud nám po-
šlete upřesňující či doplňující informace k té-
matu „fotbal“. Oceníme i historické fotografie, 
které by mohly obohatit fotoarchiv svitavského 
muzea. Děkujeme za spolupráci.

Podle podkladů od fotbalového klubu 
zpracovala Petra Soukupová 
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