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ABSTRAKT 

CZ: 

Název práce: Historie fotbalového klubu FK Baník Most 

Cíle práce: Zájmem mé práce je vývoj a historie fotbalového klubu FK Baník Most. Práce 

je členěna do kapitol dle časových období. Vývoj klubu sleduji od jeho založení v roce 1909 

až po jeho zánik v roce 2016 s přihlédnutím na situaci, která následovala po jeho zániku. 

Kromě historického vývoje byl důraz kladen na roli kopané ve městě Most v různých 

časových obdobích, na to, jak se role měnila s postupem času a na to, jakým způsobem byla 

kopaná zasazena do městských struktur. V práci jsem využil zejména historický přístup, tedy 

studium dobových tiskovin, dokumentů či archiválií a dále také polostrukturované 

rozhovory se současnými či bývalými funkcionáři klubu.  

Klíčová slova: Fotbal, sport, město Most 

 

EN: 

Title: History of football club FK Baník Most 

Thesis goals: The interest of my work is the development and history of the football club FK 

Baník Most. The work is divided into chapters according to time periods. I follow the 

development of the club from its founding in 1909 until its demise in 2016, taking into 

account the situation that followed its demise. In addition to historical developments, 

emphasis was placed on the role of football in the city of Most at different times, on how the 

role changed over time, and on how football was embedded in city structures. In my work I 

used mainly the historical approach, ie the study of periodicals, documents or archives and 

also semi-structured interviews with current or former officials of the club. 

Key words: football, sport, city of Most 
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1 ÚVOD 

Sport v dnešní době zastává stále důležitější roli ve společnosti a dostává se mu stále 

více a více prostoru. Sport se stává nedílnou součástí lidské společnosti a je s ní úzce 

propojený. Do sportu se promítají aspekty, které jsou všudypřítomné v každodenním životě 

jedinců, ať už je to gender, politika či náboženství. Zároveň má ale sport tu funkci ovlivňovat 

samotnou společnost. Příkladem může být rodinný život, kdy sport prakticky určuje řád a 

fungování rodiny. Sport bychom tedy mohli označit jako pomyslné „zrcadlo společnosti.“  

 Je tedy zřejmé, že sport, a především ten vrcholový, který je typický svou 

hierarchizací (hráč – trenér – majitel klubu), důrazem na sílu, výkonnost a je s ním často 

spojena profesionalita (což upřednostňuje pouze ty nejlepší sportovce) a důraz je kladen 

zejména na vítězství a výsledky. Sport má zásadní vliv nejen na jedince, ale i na společnost 

jako takovou (tedy i na skupiny lidí, kteří se sportem nemají zdánlivě nic společného).   

Ve své práci se zaměřím na sondu do prostředí severočeského Mostu a zhodnocení role, 

kterou mělo mostecké fotbalové mužstvo. K napsání této práce mě motivuje fakt, že jsem se 

ve městě Most narodil a od šesti let jsem byl spjatý s fotbalovým klubem FK Baník Most, 

kde jsem působil až do jeho zániku a zároveň jsem držitelem fotbalové trenérské licence 

Grassroots leader. Druhou motivací pro napsání mé práce je můj zájem o roli sportu ve 

společnosti, a to zejména ve vztahu se vzděláváním a místním rozvojem. Má práce poskytuje 

ucelený vývoj fotbalového klubu, který byl už od svého počátku úzce propojen s 

každodenním životem obyvatel města Most, a to po více než sto let své existence. 

Ojedinělost a přínosnost mé práce spatřuji především v tom, že i přes stoletou historii klubu 

se kromě dvou klubových ročenek nedochovala jediná kronika, která by mapovala činnost 

jednoho z tradičních klubů české kopané. Kvůli tomuto faktu jsem byl odkázán na dobová 

periodika či na rozhovory s bývalými funkcionáři klubu.  Má práce se věnuje tématu, které 

nemá v českém prostředí široké zastoupení a zejména ji hodnotím jako přínosnou nejen pro 

příznivce mosteckého klubu FK Baník Most, ale i pro širokou veřejnost, jelikož se 

nesoustředí pouze na sportovní tématiku, ale ukazuje klubové prostředí z různých perspektiv 

a v různých časových období. Zároveň toto výzkumné téma nepovažuji za vyčerpané, jelikož 

v roce 2020 vznikl klub nový, kdy se jediným vlastníkem se stalo město Most, což nabízí 

další množství výzkumných otázek v rámci komparativního výzkumu. 

Prvním cílem mé práce je poskytnout ucelený vývoj fotbalového klubu, a to od jeho 

založení na počátku 20. století až po úplný zánik v roce 2016 a vznik klubu nového v roce 
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2020, kdy důraz je kladem zejména na období přibližně posledních třiceti let (1989–2020), 

kdy do klubu vstoupili soukromí sponzoři.  

Druhým cílem mé práce je zjistit, jakým způsobem byla činnost klubu ovlivněna 

zvýšeným přílivem financí a zdali tato proměna měla dopad pouze na samotný klub či se 

jednalo o proměnu s přesahem mimo sportovní odvětví, a to v tom smyslu, že finance, které 

do klubu plynuly, měly dopad i na městský život a na rozvoj města Most. Pokud ve své práci 

dojdu k závěru, že fotbalový klub zasahoval do městského rozvoje, mou snahou bude 

poskytnout jakým způsobem se tak dělo. 

 Práce je členěna do čtyř kapitol, kdy první kapitola sleduje stručnou historii kopané, 

zbývající kapitoly mapují vývoj fotbalového klubu, který je zasazen do kontextu určitých 

historických období. Druhá kapitola se zaměřuje na kopanou ve městě Most v období od 

počátku 20. století do konce 2. světové války. Třetí kapitola je věnována fungování klubu za 

socialismu. Poslední kapitola je věnována období od roku 1989 až do roku 2020, kdy klub 

zažil svá nejúspěšnější léta, která byla vystřídána zánikem klubu. 

 

  



4 

 

2 METODOLOGIE 

2.1 Výzkumná strategie 

Vzhledem k zaměření své práce jsem zvolil kvalitativní strategii výzkumu. Výzkum 

budu provádět pomocí jedné z kvalitativních metod, jelikož se chci zaměřit na určitý 

problém, který je přítomný na určitém místě a ze získaných dat, poté interpretovat 

sociální realitu.1 A získat tak hlubší pochopení zkoumaného problému. K tomu mi 

pomůže kombinace dvou metod kvalitativního výzkumu a těmi jsou – studium 

dokumentů a rozhovory. 

2.2 Techniky sběru dat 

Jako techniku sběru dat jsem zvolil kombinaci dvou metod, a to rozhovorů a studium 

dokumentů.  

Rozhovory můžeme dělit na několik typů. Pro můj výzkum představoval 

nejvhodnějším typ polostrukturovaný rozhovor, který mi pomohl vytvořit si pomyslnou 

kostru rozhovoru a typ otázek, což mi následně umožnilo „držet“ mé informátory v 

mezích mého výzkumu, tak, abych získal potřebná data, nicméně na druhou stranu mi 

zůstala ponechána volnost ve smyslu pořadí otázek, či otázek doplňujících.2 Při tomto 

typu jsem byl schopen uplatnit svou znalost prostředí, což mi bylo následně nápomocno 

k získání validnějších dat. 

Rozhovory jsem zaznamenával na diktafon, ale v první řadě, z důvodu etických 

zásad výzkumu, jsem informátory požádal o svolení rozhovor zaznamenávat a zároveň 

byli informováni o zachování jejich anonymity a o účelu mého výzkumu a o možnosti 

kdykoliv rozhovor ukončit. Po získání verbálního souhlasu od informátorů jsem se 

dotázal na stejnou otázku ještě jednou s již zapnutým diktafonem, kdy jsem opět zmínil 

anonymitu výzkumu, a to z důvodu nutnosti mít audiozáznam této dohody. 

Poté jsem přešel k samotnému rozhovoru, jehož délka se pohybovala v rozmezí od 

30 minut do 1 hodiny. Prostředí pro rozhovor jsem zvolil přirozené pro jednotlivé 

informátory, a to z toho důvodu, aby byl rozhovor veden v prostředí, ve kterém se 

informátoři cítí dobře (rozhovory byly vedené v prostředí fotbalového stadionu). Po 

skončení rozhovoru jsem informátorům poděkoval za strávený čas i poskytnuté 

informace a znova jsem připomenul zásady zmíněné na začátku rozhovoru, také jsem 

 
1 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele, s. 285. 
2 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace, s. 178. 
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nabídl možnost poskytnutí přepisu rozhovoru pro infomátory, což mi zároveň pomohlo 

vyjasnit vzniklé nesrovnalosti během rozhovoru. 

Jako dokumenty z klubového prostředí jsem využil klubové ročenky a novinové 

články z dobových deníků. Přístup k těmto pramenům pro můj výzkum nepředstavoval 

problém, jelikož jsem výzkum neprováděl v cizím prostředí, ale v prostředí, kterého jsem 

znalý. Dalšími využitými prameny byly kroniky města a zprávy z jednání zastupitelstva. 

Tyto dokumenty jsou volně přístupné veřejnosti na internetových stránkách města Most. 

Hendl3 rozlišuje mezi několika typy dokumentů, nicméně pro můj výzkum jsem využil 

primárně: 

• Úřední dokumenty 

• Výstupy masových médií 

• Archivní prameny 

Archivní prameny jsem čerpal ze Státního okresního archivu v Mostě, zbylá data mi 

poskytly dobové tiskoviny – z období 20. století jsem čerpal především z Rudého práva 

či Průboje, z období 21. století jsem využil regionální periodikum – Mostecký deník. 

Z klubového prostředí mi data poskytly právě výše zmiňované rozhovory s jednotlivými 

členy klubu a také klubové internetové stránky, jelikož klub nedisponuje kronikou. 

Vzhledem k vývoji, kterým klub FK Baník Most za svou existenci prošel jsem byl 

odkázán především na data vyskytujících se na internetu, jelikož mnoho historických 

pramenů bylo zničeno při druhé světové válce či se ztratilo při  změně majitelů klubu a 

z toho důvodu jsem zvolil kombinaci dvou zmiňovaných metod, které mi poskytnou plné 

porozumění zkoumanému problému. 

 

2.3 Výběr vzorku 

Vzorek jsem vybral účelově4, jelikož výzkum budu provádět v mém rodném městě 

Most a v klubu, kde jsem několik let působil, tedy v prostředí, které mi je blízké. 

Účelový výběr mi tedy umožnil zvolit takový vzorek informátorů, od kterých jsem byl 

schopný získat nejrelevantnější data pro můj výzkum.  

 
3 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace, s. 208. 
4 REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, s. 83. 
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Rozhovory byly vedeny s jednotlivými členy fotbalového klubu, kteří mi byli 

schopni poskytnou relevantní informace. Primárním zájmem mé práce je zejména období 

posledních třiceti let, a tak jsem zvolil informátory, kteří v klubu vykonávali různé 

funkce a zažili různé zásadní změny v klubu a tuto zkušenost mi mohli předat během 

rozhovorů vedených s nimi. Jako informátory jsem zvolil takové jedince, kteří 

vykonávají či vykonávali funkci na vyšším pozici v hierarchii klubu, tj. předseda klubu, 

vedoucí úseku mládeže apod., jelikož mou snahou je především porozumět proměnám, 

které se událi ve strukturách klubu.  

Celkem jsem provedl tři polostrukturované rozhovory s informátory, kteří mi podali 

informace o různých časových období. 

Prvním informátorem byl Jan Štefko. Janu Štefkovi je 63 let a aktuálně pracuje jako 

Grassroots trenér Ústeckého fotbalového svazu. V roce 1988 začal působit v klubu jako 

trenér, avšak v klubu působil už dříve jako hráč. V roce 1988 získal trenérskou B – 

licenci, v roce 1995 A – licence a v roce 2005 UEFA profi licenci, jako nejvyšší možnou 

trenérskou licenci.  

Druhým informátorem byl Zdeněk Kopas. Je mu 59 let. Z informátorů má nejdelší 

spojitost s klubem FK Baník Most, jelikož do něj vstoupil už jako mladistvý a s krátkými 

přestávkami v klubu působí do teď. Je držitelem trenérské A licence a ceny dr. Václava 

Jíry, která je udělována fotbalovou asociací za přínos kopané. 

Třetím informátorem byl Jiří Lovíšek, kterému je 40 let. Do fotbalového klubu FK 

Baník Most přišel po vzniku Fotbalové akademie Josefa Masopusta, tedy po roce 2008 . 

Působil jako trenér a šéftrenér žákovské kategorie 

 

2.4 Hodnocení kvality výzkumu 

Vzhledem ke zvolené metodě výzkumu se dá předpokládat, že výzkum bude mít 

nízkou reliabilitu, jelikož zkoumaný problém se pravděpodobně vyskytuje na určitém 

místě, nicméně validita bude vysoká.5 

Hendl6 mluví o několika faktorech, které mohou ovlivnit validitu výzkumu – 

reaktivita, zkreslení ze strany výzkumníka a zkreslení ze strany účastníků. Zmiňoval 

 
5 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele, s. 287. 
6 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace, s. 150. 
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jsem, že jsem několik let v tomto prostředí působil, nicméně tento faktor neshledávám 

jako negativní, ale spíše jako pozitivní dopad na můj výzkum, jelikož  osobní známost 

může vést k navození příjemnější atmosféry při rozhovoru a odstranění stresu, který by 

při rozhovoru mohl panovat. Dále mi umožní získat kvalitnější data pro můj výzkum.  

Na druhou stranu si musím stále uvědomovat svou pozici výzkumníka, aby nedošlo 

ke zkreslení dat, zapojení mých předsudků či názorů při vedení rozhovorů a udržovat si 

tak určitý odstup a neustále sledovat výzkumné otázky.  

2.5 Etické otázky výzkumu 

Pro zachování etické stránky výzkumu musím respektovat několik pravidel, aby 

výzkum neměl vliv na osobní život informátorů či neporušoval jejich práva – zákon o 

ochraně údajů: zákon č. 101/2000 Sb. Podobná pravidla respektuji i při práci 

s dokumenty, a to především s archiváliemi – zákon o archivnictví č. 499/2004 Sb. 

Ve svém výzkumu se tedy řídím dobrovolnou participací, důvěryhodností a 

neubližováním. Dobrovolnost ve výzkumu znamená, že respondent bude informován o 

mém výzkumu, jeho průběhu a cíli, o možnosti přerušení rozhovoru či úplném opuštění 

výzkumu a o způsobu, jak budu nakládat se získanými daty. Informovaný souhlas je 

ústní formou, ale i zaznamenám na diktafonu, tato forma je plně dostačující, jelikož 

rozhovory nebudou vedeny na citlivá témata. Princip neubližování znamená, že rozhovor 

byl veden takovým způsobem, aby nedošlo k emoční újmě respondentů a zároveň nebyl 

vyvíjet nátlak nebo jiné formy chování, které by mohli respondenti vyhodnotit jako 

negativní.7 

 

 

 
7 Ezzeddine, Petra, Heřmanský, Martin, Novotná, Hedvika, Seidlová Gabriela, Šťovíčková, Magdaléna, 

Vaňková, Hana.: Etika výzkumu [online prezentace]. In: E-Úvod do společenskovědních metod: Etika ve 
společenskovědním výzkumu. Dostupné z: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614. FHS UK. 
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3 HISTORIE KOPANÉ A JEJÍ PŘÍCHOD DO RAKOUSKA-

UHERSKA A ČESKOSLOVENSKA 

3.1 Počátky kopané 

V průřezu historií můžeme najít hned několik různých tělesných aktivit, které nám 

mohou připadat podobné kopané tak, jak ji známe dneska, a to v různých časových 

obdobích, Některé tyto činnosti jsou více podobné, některé méně. První oblastí, odkud 

máme dochované prameny, které se zmiňují o míčových hrách podobných kopané, je 

Čína. Jedná se o téměř 3400 let starou zmínku, která hovoří o hře nazývané Ts´uh – küh. 

Hlavním prostředkem pro hraní této hry byl kožený míč o velikosti 30-40 cm, který byl 

naplněn peřím a vlasy, cílem hry bylo dostat míč do branky zkonstruované 

z bambusových tyčí. Důležité bylo, že pravidla umožňovala hru rukama i nohama.8 

 Civilizací, která velmi ovlivnila podobu nejen fotbalu, ale celého sportu je civilizace 

antického Řecka, a to především svými Olympijskými hrami. Homér se v Odysseji 

zmiňuje o 4 druzích míče, V Římě prameny hovoří dokonce o 5 typech míčů, kdy 

nejznámějším z nich se nazýval pilla, z čehož Angličané a Němci udělali ball. U Řeků je 

pro spojitost s fotbalem důležitá hra episkyros, což bychom mohli označit jako 

kombinaci dnešního fotbalu a rugby. Byly vytvořeny dva týmy a cílem bylo dostat míč 

za čáru soupeře. Tuto hru přejali Římané, kteří ji upravili k obrazu svému a nazvali ji 

herpastum. Spolu s jejich expanzí začali šířit i tuto hru, a tak se tak dostala až na dnešní 

Britské ostrovy či do Galie, což jsou místa, která výrazně ovlivnila formování a podobu 

dnešního fotbalu.9 

 Středověk nebyl pro vývoj fotbalu a celkově sportu a tělovýchovy příliš přívětivý. A 

to zejména kvůli dominantnímu postavení církve, která označovala tělo jako nástroj 

ďáblův a snažila se veškeré tělesné a volnočasové aktivity omezovat. Nicméně nebyla to 

pouze církev, která omezovala fotbal, snahy o omezování můžeme pozorovat i ze strany 

králů a vrchnosti. Příkladem může být král Edvard II. a jeho následovníci, kteří zakázali 

fotbal v době 100leté války, jelikož zastávali názor, že by se měly praktikovat užitečnější 

aktivity, které prospějí armádě. Podobně se zachoval i starosta Londýna v roce 1314, kdy 

 
8 MRÁZ, Igor et al., 1976. Svět devadesáti minut: Z dějin československé kopané: 1. díl 1901-1945. Praha: 

Olympia, s. 12. 
9 MENŠÍK, Miloslav a Jiří MACKŮ. Kronika českého fotbalu do roku 1945. Olympia, 1997, s. 8. ISBN 
80-7033-479-7. 
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zakázal hraní fotbalu, jelikož přinášelo zmatek a porušení tohoto zákazu vedlo 

k uvěznění.10  

Tento postoj vůči fotbalu se mění s příchodem nových myšlenkových směrů, 

konkrétně s renesancí. V Itálii to dokazuje záznam z 15. století, jehož autorem je 

kronikář z Boloni Rentiviglia, který hovoří o míčovém hře calcio.11 Calcio je velice 

populární, hřiště je ohraničeno do kruhového tvaru a naproti sobě jsou umístěné branky 

ve tvaru domů, kam musí týmy dopravit míč. V porovnání se středověkým anglickým 

fotbalem má calcio striktnější pravidla a nesetkává se s odporem vyšších vrstev či 

panovníků, ba naopak je podporováno a šíří se dále do Florencie, kde se stává součástí 

významných svátků či do Padova, kde se hry účastní nikoli šlechta, ale studenti 

z univerzity.12 

Od 16. století se v Anglii začíná formovat silná pozice fotbalu a získává si své 

postavení ve společnosti. Už v roce 1527 se objevují zápisy o veřejně pořádaném 

fotbalovém zápase ve městě Galway. Fotbal v Anglii začíná pronikat i do vyšších vrstev 

a do literatury – samotný Shakespeare se zmiňuje o hráči fotbalu ve hře Král Lear.13 Za 

popularizaci fotbalu v Anglii bývá označován Richard Mulcaster, který veřejně hlásal 

pozitivní důsledky fotbalu na lidské tělo a snažil se odstranit chaotické prvky fotbalu 

tím, že by se zavedl rozhodčí a omezil se počet hráčů na každé straně týmu.14 V 17. 

století dochází k mírnému úpadu fotbalu, což je zapříčiněno puritánstvím, které nebylo 

zastáncem volnočasových aktivit.  Nicméně fotbal má v té době tak silnou pozici, že ho 

nelze úplně zakázat a později se stává hrou povolenou, za což se zapříčinil král Karel II.  

15 To vede k tomu, že se fotbal začíná šířit i do škol, kde také vznikají první školní kluby 

a objevují se snahy dát fotbalu institucionalizovanou podobu, tedy vytvořit jednotná 

pravidla, která by byla sdílena všemi hráči sportu. O prvních pravidlech můžeme 

pravděpodobně hovořit od roku 1848, kdy byla několika univerzitami sepsána 

„Cambridge rules“, která se nedochovala, a tak nejstarší dochované pravidla fotbalu jsou 

 
10 FIFA: History of Football – Opposition to the Game, FIFA [online]. [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20130921055837/http://www.fifa.com/classicfootball/history/the-

game/opposition-to-the-game.html 
11 MENŠÍK, Miloslav a Jiří MACKŮ. Kronika českého fotbalu do roku 1945. Olympia, 1997, s. 8. ISBN 

80-7033-479-7. 
12 OLIVOVÁ, Věra. Lidé a hry: historická geneze sportu. Praha: Olympia, 1979. s. 289.  
13 MENŠÍK, Miloslav a Jiří MACKŮ. Kronika českého fotbalu do roku 1945, s. 8-9. 
14 FIFA: History of Football – Opposition to the Game, FIFA [online]. [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20130921055837/http://www.fifa.com/classicfootball/history/the-

game/opposition-to-the-game.html  
15 MENŠÍK, Miloslav a Jiří MACKŮ. Kronika českého fotbalu do roku 1945, s. 9. 
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z roku 1862 a jsou sepsána rektorem Thringem, který vycházel z pravidel 

cambridgeských. Nutnost dát fotbalu určitou formu, a tedy i sjednotit pravidla, vedla ke 

vzniku první fotbalové asociace – Football Association, která vznikla 28. října 1863. Od 

tohoto momentu můžeme položit základ moderní kopané, nicméně si nelze představovat, 

že kopaná měla stejnou podobu jako dnes, jelikož se v dalších letech neustále vyvíjela a 

vyvíjí se prakticky dodnes, kdy se do fotbalu začleňují nová a nová pravidla a regule – 

příkladem může být videorozhodčí. O pravidla se nepřetržitě od roku 1882 stará 

International Board.16 

3.2 Počátek fotbalu v českých zemích  

Už od 16. století bychom našli jedince, kteří se prosazovali o tělovýchovu a míčové 

hry. Můžeme hovořit o Hynkovi Krabice z Veitmile, Danielu Adamovi z Veleslavína, 

který přeložil dílo dánského lékaře Ranzovii, který odkazuje na antického řeckého lékaře 

a propagátora pozitivního dopadu míčových her či v neposlední řadě Jana Ámose 

Komenského v jeho nejznámějším díle Orbis pictus, kde nabádá k posilování nejen duše, 

ale i těla, nicméně o příchodu kopané do českých zemí se dá hovořit až od 2. poloviny 

19. století. 

Podstatné je však zmínit, že dříve než fotbalové spolky a kluby začaly vznikat na 

českém území tělocvičné ústavy, kluby a organizace, které vytvořily základnu, které 

následně mohly využít nově vznikající fotbalové kluby. Tělovýchovné spolky začaly 

vznikat už v první polovině 19. století, což je s porovnáním se zbytkem Evropy se 

značným zpožděním. Mezi jeden z prvních založených tělovýchovných spolků se řadí 

Orthopedický ústav, který byl založen už v roce 1839 dr. Hirschem. Důležité je také 

zmínit rok 1843, kdy byla založena Nadace pro tělocvik a jejími členy bylo 10 

stipendistů, v roce 1844 byl členem této nadace i Bedřich Tyrš, který se téměř o 20 let 

později zasloužil o vznik jedné z nejvýznamnějších českých tělocvičných jednot – Sokol. 

Ovšem do roku 1848 v Rakousku-Uhersku stále nebyla garantována možnost 

zakládat zájmové spolky, což vedlo k tomu, že se nemohly zakládat kluby, jejichž členy 

mohli být obyvatelé z různých vrstev společnosti. Změnu měla přinést schůze 

univerzitních profesorů a studentů, která se konala 15. března 1848 na Žofíně – hlavním 

cílem této schůze byl požadavek o spolčovací právo a také byla zvolena delegace, které 

 
16 MRÁZ, Igor et al., 1976. Svět devadesáti minut: Z dějin československé kopané: 1. díl 1901-1945, s. 14-
15. 
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by toto právo měla ve Vídni vyjednat. Což se jí povedlo a 28. března téhož roku byl 

vydán výnos, který umožnil vysokoškolským studentům zakládat šermířské a 

tělovýchovné kluby. 

Jednou z významných postav této doby byl Jan Malýpetr, který je považován za 

prvního učitele tělocviku. Poté co byl vydán výše zmínění výnos, se Malýpetr rozhodl 

založit roku 1849 tělocvičnou školu při učitelském ústavě v Panské ulici. Roku 1851 do 

toho ústavu vstupuje již výše zmiňovaný Bedřich Tyrš. Němečtí žáci Malýpetrova ústavu 

založili Der deutsche Turnverein a ti čeští Tělocvičnou jednotu pražskou, jejíž stanovy 

byly schváleny 27. ledna 1862. Roku 1864 se přejmenovává na Sokol. A právě první 

čeští Sokolníci se nejvíce zasloužili o propagaci sportu v jeho počátcích na českém 

území. Mimo Sokol začaly později vznikat i kluby, které se specializovaly pouze na 

jeden sport a nesly ho také ve svém názvu (plavecký, cyklisticky ad.), ale docházelo také 

k případům opačného rázu. Tedy že si některé kluby osvojovaly další sporty a častokrát 

tak ve svém názvu měli athletický, což je synonymum pro dnešní slovo sportovní. 17 

Stejně tak, jako v Anglii, tak i v Českých zemích se kopaná začal pěstovat na školách.  

Ohledně prvního českého fotbalového utkání se prameny liší a neexistuje jednotný 

výklad. Dostupná literatura vychází nejčastěji ze dvou událostí.  

Tou první se udává fotbalové utkání, které se odehrálo roku 1887, kdy se podle 

dostupných pramenů odehrál první fotbalový zápas a překvapivě se neodehrál v Praze, ale 

v Roudnici nad Labem, kde fotbal proslavil Jan Sommer, který vyučoval na tamějším 

gymnáziu, a tak fotbal rozšířil mezi své studenty a dále mezi členy převážně veslařského 

klubu – Český atheltický club (ČAC) Roudnice a Sokola.18 Další významnou osobností 

počátků roudnického, a tedy i českého fotbalu je Max Švagrovský. Švagrovský by l  roku 

1885 zvolen předsedou ČAC Roudnice a po přesunu do Prahy byl zvolen předsedou ČAC 

Vinohrady. ČAC Roudnice byl založen 23.4. 1882 a je příkladem klubu, který pěstoval více 

sportovních aktivit a nebyl tedy specializovaný na jednu aktivitu – bruslení, cyklista, kopaná, 

šerm.19 Zápas sehraný v roce 1887 se považoval spíš jako tréninkový, další zápas byl sehrán 

15.8. 1892, byl považován za oficiální a dá se považovat za první utkání českých fotbalistů.20 

 
17PETRŮ, Karel, Dějiny československé kopané, s. 35. 
18 MRÁZ, Igor et al., 1976. Svět devadesáti minut: Z dějin československé kopané: 1. díl 1901-1945, s. 18. 
19 Tamtéž s. 24. 
20 Tamtéž s. 19  
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Druhým výkladem je podle Josefa Rösslera-Ořovského, podle kterého se první česká 

kopaná hrála v Praze, a to v roce 1889. Tohoto utkání se účastnili studenti, kteří se s fotbalem 

seznámili díky International Rowing Clubu, Klubu cyklistů Praha a Klubu velocipedistů 

Smíchov. I v této době nebyla kopaná na školách přijímána, což mělo opačný efekt a vedlo 

k dalšímu šíření kopané. Je množné, že studenti hráli kopanou v  Praze už o 2 roky dříve 

zásluhou profesora Herlinga, který šířil kopanou mezi studenty. 21 

V Praze se fotbal začal pěstovat nejprve u Němců. Pražští Němci, kteří se angažovali 

ve fotbalu byli především příslušníci vyšší třídy – podnikatelské vrstvy, úředníci. 

Nejvýznamnějším klubem pražských Němců byl Eis und Ruder-Club Regatta, jeho členy 

byly zpočátku i Češi, nicméně v roce 1885 došlo ke změně stanov, což znamenalo vytvoření 

německého klub (který ale sdružoval i Angličany žijící v Praze) a následně k odchodu 28 

českých sportovců. Tito jedinci založili International Rowing Club. Regatta představovala 

jeden z nejlepších fotbalových klubů.22 

Jako nejstarší ryze fotbalový klub v Čechách se považuje klub, který vznikl 

v Loučeni u Nymburka. V Loučeni měl zámek kníže Alexandr Thurn-Taxis a byl velkým 

příznivcem dostihové sportu. Jeho syn Emerich Thurn-Taxis měl sport také v zálibě, ale jeho 

oblíbeným sportem byl právě fotbal. Po maturitě odešel na studia do Cambridge, kde se 

s fotbalem seznámil a následně ho po svém návratu začal šířit v Čechách. Spolu s sebou 

přivezl i 3 anglické fotbalisty, které se stali hráči a trenéry nově vznikajícího klubu. Sám 

Emerich byl jedním z členů, zbytek týmu byl doplněn řemeslníky z okolních vesnic. Fotbal 

se v Loučeni začal hrát od r. 1890, avšak založení klubu se udává od r. 1893, kdy bylo 

sestaveno dostatečně silné a konkurenceschopné mužstvo. 18.4. téhož roku sehrála Loučeň 

utkání v Praze na Císařské louce proti mužstvu Regatta, které bylo v této době na vrcholu. 

Loučeňští podlehli Regattě 0:5. Loučeňský klub existuje dodnes a hraje 1.B Třídu Sk. C.23 

3.3 Formování fotbalového svazu a prvních soutěží  

Ještě před vznikem oficiální soutěže a svazu se objevily první české překlady 

fotbalových pravidel. Ty úplně první byly přeloženy roku 1892 členem Sokola Josefem 

Klenkou a vyšli ve sborníku sokolské župy Podbělohorské.24 Druhý překlad vyšel o 2 roky 

 
21 Tamtéž s. 21. 
22 Tamtéž s. 20 
23 Historie – FK Loučeň. FK Loučeň [online]. [cit. 2020-04-11]. Dostupné z: 

http://www.fkl1893.cz/historie/ 
24 VANÍČEK, Karel. Sborník Sokolské župy podbělohorské: k I. sletu na Kladně 3. července 1892. V 
Praze: Nákladem Sokolské župy podbělohorské, 1892. s. 84-87. 
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později, tedy 1894, ve Sportovním obzoru, autory jsou Josef Rössler-Ořovský a Karel 

Hammer.25 Je tedy dosti pravděpodobné, že do této doby byla využívána pravidla 

v anglickém jazyce či se spoléhalo na jedince, kteří se vrátili ze zahraničí, kde byl fotbal 

rozšířenější. (roudnický Sommer, Rössler-Ořovský) 

O první organizované soutěži se dá mluvit od roku 1896 a zásluhu o její vznik má klub 

Český Sculling Cercle a Josef Rössler-Ořovský. Tento klub se o vznik soutěže pokoušel už 

v roce 1895, nicméně jeho požadavek nebyl vyslyšen, ale o rok později byl úspěšnější a 

vznikla první fotbalová soutěž, která nesla název Národní zápasy mužstev v míč cvičících, 

zápasy se nazývaly kopací match veřejný a specifické označení měli také rozhodčí – umpir 

a zástupci pro hranici. První česká fotbalová soutěž měla mít podobu vyřazovací, a proto se 

přihlásily pouze 4 celky – AC Sparta Praha, AC Praha, SK Slavia a Český Footballistický 

Kroužek Kickers. Nakonec se hraje tzv. každý s každým a místem konání zápasů je 

Královská louka v Praze– dnešní Letná. Nicméně první česká soutěž nedopadla podle 

očekávání a mužstva AC Sparta Praha a AC Praha odstupují. Historickým vítězem soutěže 

se stává ČFK Kickers. Tato soutěž měla trvání až do roku 1902. V roce 1903 byla vystřídána 

Mistrovstvím ČSF, které bylo rozděleno na dvě třídy – I. třída: ČAFC Královské Vinohrady 

A, AFK Karlín, Metero Praha VIII, Slavia B, SK Smíchov, Union Praha A. II. třída: ČAFC 

B, Čechie Karlín, Hradčanský SK, AFK Karlín B, Slavia C, Union B, Čechie Žižkov a 

Victoria Karlín.26 

Se vznikem českého fotbalového svazu vzniká paralelně i svaz německý, kterému bude 

věnován větší prostor, jelikož pro mosteckou kopanou má zásadnější vliv. Situace v Mostě 

byla velmi podobná situaci v Praze, ve smyslu vzniku prvních fotbalových klubů. Stejně 

jako v Praze, tak i v Mostě byly první vznikající kluby ryze německé, což se odvíjelo 

především od etnického rozložení místního obyvatelstva. Ze sčítání lidu z roku 1910 

vyplývá, že české obyvatelstvo bylo v menšině27, z čehož je možné si odvodit, že to bylo 

právě většinové německé obyvatelstvo, které řídilo chod města a stejná dominance se 

projevila právě i ve sportovním odvětví, ve kterém hrál Most mnohem významnější roli, tedy 

neměl význam pouze regionální, ale celozemský a do roku 1945 to byla právě německá část 

obyvatelstva, a tedy i německých klubů působících v Mostě, která za sebou zanechala 

 
25 PONDĚLÍK, Josef a Jindřich PEJCHAR. Století fotbalu: z dějin československé kopané, s. 24. 
26 MRÁZ, Igor et al., 1976. Svět devadesáti minut: Z dějin československé kopané: 1. díl 1901-1945, s. 39-

42. 
27 Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého, Svazek XXIV., sešit 1: Stěhování obyvatelstva 

království Českého dle dat o rodišti a pobytu jeho, zjištěných při sčítání lidu ze dne 31. prosince 1910 a 
spisovní vystěhovalectví z obcí království Českého dle šetření z r. 1913, s. 8.  
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významnou stopu. Mnoho funkcionářů německého fotbalového svazu v Čechách buďto 

pocházelo z Mostu anebo se přímo angažovali v mosteckém fotbalu. Důležité je také zmínit 

fakt, že situace ve vývoji německého svazu byla velmi podobná vývoji svazu českému. A to 

v tom smyslu, že se vznik neobešel bez dlouhého protahování a problémů, dalším důvodem 

také byla neexistence německé fotbalové ligy v Čechách, jelikož německé týmy působící na 

českém území se neúčastnili českých soutěží.  

V roce 1899 vzniká Výbor pro konání zápasů, který měl za úkol zajišťovat utkání pro 

německé mužstva, důkazem toho může být zprostředkování zápasu mezi Oxfordem a Vídní, 

kdy vídeňský celek podlehl Oxfordu v dvojzápase 0:15 a 0:13. Dalším utkáním, které 

anglický celek sehrál v Rakousku-Uhersku bylo proti DFC Prag v Praze a zvítězili 9:0. O 

rok později dochází ke vzniku nového spolku, podnět na jeho založení byl podán 25.10. 1900 

Policejnímu ředitelství v Praze a jeho vznik byl povolen 20.11. 1900. Nesl název Verband 

der Prager deutschen Fussbalvereine (Svaz pražských německých fotbalových spolků). Díky 

nově vzniklému svazu vznikly také soutěže pro německé kluby, a to zřejmě i z důvodu, že 

v roce 1901 vznikl Český svaz footballový (ČSF), který neumožňoval účast v jeho soutěžích 

týmům, které nebyly členy svazu. Ve stejném roce 28. ledna vzniká i Deutscher Fussball 

Bund (DFB). Rok 1904 byl zásadní pro fotbal obecně – byla založena mezinárodní fotbalová 

federace FIFA, která zavedla pravidlo, že každý klub smí být členem pouze svého národního 

svazu a jelikož mnoho pražských, ale i mimopražských klubů bylo členy DFB museli tento 

svaz opustit a stát se členy svazu, který vznikl v témže roce a nesl název Oesterreichischer 

Fussball Verband (OeFV), tedy Rakouský fotbalový svaz. V roce 1904 bychom mohli najít 

první mosteckou stopu v českém fotbalu, jelikož činnost Svazu pražských německých 

fotbalových spolků začala klesat až nakonec ukončil svou existenci (r. 1907), tak se několik 

mimopražských klubů rozhodlo založit svaz nový, ten vznikl 30.4.1907 a nesl název 

Deutsch-Böhmischer Fussball Verband a jedním ze zakládajících celků byl i ten mostecký 

– DFK Brüx 1900, o kterém neexistují žádné další prameny. Tento svaz neměl dlouhého 

trvání a některé kluby poté přešli do DFB. V roce 1908 vznikl nezávisle na OeFV a opět 

z iniciativy mimopražských celků (sever a západ Čech) svaz Bund der Deutschen Sport 

Vereine – Böhmen (Svaz německých sportovních klubů – Čechy), nicméně činnost svazu 

zanikla v roce 1910 a hlavní kluby (i Most) přešly do OeFV.28 

 
28 KRÁL, Lubomír. Historie německé kopané v Čechách, s. 31-40.  
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Rok 1911 znamenal zlom ve veškerých snahách o vznik německého svazu v Čechách, 

jelikož už v roce 1910 byla podána žádost na Policejní ředitelství v Praze o vznik nového 

svazu, žádost byla přijata a 14.4. 1911 byla svolána valná hromada ve spolupráci se Svazem 

rozhodčích pro Čechy. O 3 měsíce později, tedy v červnu 1911 se konala zakládající schůze, 

která znamenala vznik Deutsche Fussball Verein für Böhmen. Jako sídlo byla zvolena Praha 

a svaz se stal součástí OeFV, který jeho vznik podpořil.29 

Mezi hlavními funkcionáři byl i mostecký rodák Adolf Wend, který zanechal 

významnou stopu nejen při vzniku svazu, ale byl činný a zastával vysoké pozice po celou 

dobu fungování svazu. Při vzniku Deutsche Fussball Verein für Böhmen zastával hned 

několik pozic. Byl zvolen 2. místopředsedou svazu, zapisovatelem a také měl na starost 

vypracování svazových stanov. Součástí Deutsche Fussball Verein für Böhmen se stal tako 

svaz rozhodčích Schiedsrichter-Vereinigung des Oesterreichischer Fussball-verbandes für 

Böhmen in Prag a jedním ze zakládajících členů byl opět Adolf Wend. 18.2. 1912 se konala 

druhá valná hromada svazu, na které se rozhodlo o uspořádání vlastního mistrovství svazu. 

Konalo se také hlasování o funkcionářích svazu a Adolf Wend získal místo 1. místopředsedy 

svazu. O rok později na valné hromadě 12. ledna byly přijaty stanovy, které vypracoval A. 

Wend a v témže roce se stal Wend předsedou svazu, když na svou pozici rezignoval předseda 

Kristiana, kvůli přetrvávající kritice pražského vedení svazu mimopražskými kluby. 

Dosazení Wenda do pozice vedlo k tomu, že obchodní oddělení svazu bylo přesunuto do 

Mostu. Nicméně nespokojenost přetrvávala a bylo nutno vyřešit sport mezi DFV a OeFV, 

jelikož OeFV byl kritizován, že upozaďuje právě menší či mimopražské kluby. V roce 1914 

se „konflikt“ vyostřil, a to tak moc, že došlo k vyloučení DFV z OeFV. DFV se prohlásil za 

samostatný a začal jednat s ČSF, který byl také nezávislý na OeFV. Nevyostřil se pouze 

konflikt mezi svazy, ale také situace v Evropě, kterou postihla 1. světová válka, a tak se 

nedosáhlo žádné dohody mezi svazy a fotbal byl upozaděn – z hřišť se stávala cvičiště či 

plochy pro pěstování zemědělských plodin (brambory, zelenina). DFV byl po dobu v  1. 

světové války veden válečným výborem – obchodním vedoucím se stal Prokop a sekretářem 

Schellenberger – oba z Mostu a v roce 1917 se DFV připojil opět pod OeFV.30 

Kromě německého svazu pro Čechy existoval i jeden pro Moravu a Slezsko. Po roce 

1918 došlo k jejich sloučení a byl veden pod názvem DFV für Böhmen und Mären a také 

bylo rozhodnuto, že utkání se mohou hrát proti komukoli bez omezení. Nicméně DFV stále 

 
29 Tamtéž s. 42-43 
30 Tamtéž, s. 42-50 
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patřil pod OeFV, ale měl na něm fungovat nezávisle. S tímto nesouhlasili někteří funkcionáři 

a rozhodli se neucházet o žádné pozice v DFV – Wend a Prokop z Mostu. V roce 1919 vznikl 

Deutsche Fussball Verband für die ČSR, nedlouho po svém vzniku svaz změnil název na 

DFV in ČSR a stal se členem Českého svazu footballového se sídlem v Praze. V témže roce 

bylo sídlo přesunuto do Mostu a v Mostě také bylo sídlo Gau Nord-Westen (Severozápadní 

župa). V roce 1922 byla založena Československá Asociace Footballová (ČsAF), která 

zahrnovala i jednotlivé svazy menšinových národností – polský, maďarský, židovský a 

nejpočetnější německý, který vstupem do ČsAF změnil svůj název na DFV der ČsAF. DFV 

zůstal členem ČsAF až do roku 1938, kdy došlo k odtržení Sudet. 31 

Most hrál v počátcích fotbalu na české území velmi významnou roli – několikrát byl 

sídlem svazu, v roce 1929 dokonce hostil mimořádnou valnou hromadu DFV. Stejně tak 

jedinci z Mostu pocházející měli zásadní vliv na podobu DFV, již zmiňovaný Adolf Wend, 

který byl v letech 1920-1935 obchodním vedoucím DFV, v letech 1912-1919 1. 

místopředsedou. 2.3.1935 A. Wend zemřel a fotbal na českém území přišel o jednu z velice 

významných osobností.32 Kromě A. Wenda stojí za zmínku Franz Winklhöfer, který nejenže 

byl činný v mosteckém klubu DSK Brüx, ale také měl významné posty v DFV, v letech 

1928-1935 byl 2. místopředsedou a v letech 1935-1938 byl obchodním zástupce. 

Zajímavostí je, že v letech 1937-1938 byl pokladníkem Antonín Toffel, který byl v roce 

1936 trestně stíhaný. Z toho je možné si odvodit, že mu žádný trest udělen nebyl.33  

 
31 Tamtéž, s. 54-56 
32 Polední list. Praha: Tempo, 05.03.1935, 9(64). s. 5. ISSN 1804-8838.  
33 KRÁL, Lubomír. Historie německé kopané v Čechách, s. 116-118. 
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4 MOSTECKÝ FOTBAL DO R. 1945  

Jak již bylo zmíněno, tak v Mostě měli převahu němečtí obyvatelé, z čehož plyne, že i 

německé kluby se těšily mnohem větší podpoře z řad obyvatelstva, dostávalo se jim lepší 

infrastruktury a finančního zajištění, což se například projevovalo stálým hřištěm. 

Dominanci také podporovala existence hned několika německých klubů, které se prakticky 

staly jedinými reprezentanty města v kopané, jelikož český celek byl založen později (r. 

1909) a do druhé světové války nedosáhl významnějších výsledků, ale přesto se snažil být 

konkurenceschopný celkům německým, jelikož zde panovala určitá rivalita, která byla 

patrná i ve sportu.  

4.1 DSK Brüx  

Nejdominantnějším klubem byl jednoznačně DSK Brüx. Jeho vznik se datuje do roku 

1905 a z dostupných pramenů se tak dá se hovořit o nejstarším mosteckém fotbalovém 

klubu. Ale nejen mosteckém, jelikož svým datem založení by se bezpochyby mohl zařadit 

do skupiny nejstarší na českém území, jelikož vznikl v „první vlně“ zakládání fotbalových 

klubů. Klubovými barvami byly červená-černá-bílá.34 DSK Brüx by se dal označit jako 

představitel německé dominance nad Čechy na Mostecku. V klubu se shromažďovali vlivní 

lidé a mnoho z nich také zastávalo vlivné pozice v německém fotbalovém svazu, kterým 

byla věnována téměř celá kapitola 2.2. 

Podle dochovaných pramenů se mužstvu přezdívalo „řezníci“, a to z důvodu agresivní 

hry, kterou praktikovali. Nicméně po příliš nevýrazných letech po svém vzniku se postupně 

propracovali mezi jeden z nejvýraznějších klubů na českém území. Ovšem toto úspěšné 

období narušila 1. světová válka. Po 1. světové válce vzniká soutěž pro německé kluby – 

Liga-Meisterschaft DFV a nižší soutěže – Meisterschaft I. Klasse, Meisterschaft Klasse II. 

Zároveň dochází k velkému přílivu cizích hráčů, což následně vede ke zkvalitnění jak klubů, 

tak soutěže samotné. A stejnou taktiku využívá i mostecký DSK, příkladem toho může být 

angažování trenéra z Vídně – Tonyho Cargnelliho, který přispěl ke zvýšení výkonosti 

mosteckého celku a ten se tak stal konkurenceschopný i na mezinárodní scéně. Důkazem 

toho je nerozhodný výsledek s německým celkem BC Chemnitz, vítězství nad Sportlust 

Dresden či DSC Dresden.35 Kvality trenéra Cargnelliho dosvědčují i jeho pozdější trenérské 

výsledky, kdy po odchodu z Mostu působil v Německu, Rumunsku a pak téměř 30 let 

 
34 Tamtéž s. 165 
35 Tamtéž, s. 166. 
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v Itálii, kde dosáhl velkolepých výsledků36 – příkladem může být zisk italského poháru 

s celkem AS Amborisana-Inter v sezóně 1938/3937 a následující sezónu dokázali vyhrát 

italskou ligu.38 Dalším významným členem DSK Brüx je Oswald Schaffer, který se narodil 

v Mostě 24. ledna 1891 a ve svých 17 letech, tedy v roce 1908, se přidal k DSK Brüx. Dá se 

považovat za nejvýznamnějšího mosteckého fotbalistu 1. poloviny 20. století, jelikož 

nejenže vynikal v DSK Brüx, kde 22.5. 1921 odehrál sté utkání, ale dočkal se i pozvánky, 

od tehdy dominantního klubu DFC Prag, na zájezd do Španělska a také byl v širší nominaci 

na LOH v Paříži v roce 1924, kam nakonec neodcestoval.39 Zajímavostí je, že v době, kdy 

v Mostě působil T. Cargnelli, mu O. Schaffer poskytl ubytovaní.40 

DSK Brüx byl zařazen do nejvyšší soutěže DFV v sezoně 1920/21, kde podával stabilní 

výkony. Rok 1923 by se dal označit za nejúspěšnější rok pětatřicetileté historie klubu DSK 

Brüx. V tomto roce se dokázal probojovat až do finále o mistra ligy DFV a soupeřem mu 

byl celek DFC Prag. Pražský celek ukázal svou dominanci a porazil DSK Brüx 6:041. 

Mostecký celek dále setrvával v župním mistrovství I. třídy a nedosahoval významných 

úspěchů. 

V roce 1936 se přece jenom nechvalně proslavil a byl obviněn z hanobení státní vlajky. 

To se stalo při utkání s říšskoněmeckým celkem Guts-Muts Dresden, které se sehrálo 

v Mostě 15.4.1936, DSK Brüx zvítězil 3:042, avšak výsledek je druhořadý. Důležité je to, co 

se odehrálo před samotným utkáním. Při utkání byla vyvěšena československá vlajka, která 

se vyvěšovala společně s klubovou, avšak německý celek požadoval vyvěšení říšské vlajky, 

na což neměli Mostečané patřičná povolení, jelikož akt vyvěšování obou státních vlajek byl 

možný pouze při významných mezistátních reprezentačních utkáních.43 Toto se neobešlo 

bez ohlasu veřejnosti, jelikož se tento incident stal v období, kdy ve společnosti panovaly 

jisté pochyby a politická situace byla značně vypjatá. A tak byly učiněny patřičné kroky: 

„…policejní komisařství v Mostě zastavilo dne 16. IV. 1936 další činnost shora zmíněného 

 
36 Tony Cargnelli. World Football [online]. [cit. 2020-04-14]. Dostupné z: 

https://www.worldfootball.net/player_summary/tony-cargnelli/ 
37 Venkov: orgán České strany agrární. Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 

24.05.1939, 34(120). s. 11. ISSN 1805-0905.  
38 Polední list. Praha: Tempo, 22.12.1940, 14(353). s. 15. ISSN 1804-8838.  
39 KRÁL, Lubomír. Historie německé kopané v Čechách, s. 166. 
40 Oswald Schaffer. Mostecký deník [online]. [cit. 2020-04-14]. Dostupné z: 

https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/slava-nemecke-fotbalove-hvezdy-skoncila-na-smetisti-dejin-

20170909.html 
41 Tribuna. 1923(147). s. 3. ISSN 1805-7179.  
42 Polední list. Praha: Tempo, 13.04.1936, 9(104). s. 4. ISSN 1804-8838.  
43 Lidové noviny. Brno: Vydavatelské družstvo Lidové strany v Brně, 25.4.1936, 44(211, polední vydání). 
s. 10. ISSN 1802-6265.  
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mosteckého sportovního klubu. Státnímu zastupitelství v Mostě byl současně učiněn návrh 

na stíhání tří odpovědných klubovních funkcionářů podle ustanovení zákona na ochranu 

republiky. Vedle toho zavedlo policejní komisařství trestní řízení správní podle zákona 

organisačního.“44 Výsledek této situace dopadl na první pohled nejhorším možným 

způsobem pro DSK Brüx, a to jeho úředním zrušením od 1.5.1936.45 Avšak už za měsíc 

došlo ke vzniku „nového“ klubu, který nesl název Deutsche Sportbrüder Brüx (DSB)46 a 

v praxi se kromě názvu téměř nic nezměnilo. Jelikož v klubu zůstali stejní funkcionáři, a to 

včetně těch, kteří byli trestně stíháni, klub působil na stejném hřišti jako DSK a stejně tak 

v klubu působili stejní hráči.47  

4.2 Vznik SK Most a působení do 2. sv. v. 

Českou stopou v mosteckém fotbalu byl SK Most, který byl velmi dlouhou dobu stopou 

jedinou, a to zřejmě až do roku 1967, kdy se do Mostu stěhuje SK Souš (původně SK Čauš) 

kvůli rozšíření těžby uhlí.  

Základy klubu SK Most byly položeny 14.5. 1909 v hostinci, jež nesl název Gambrinus 

(později také známý jako hotel Grand či Záložna)48 s číslem popisným 929 a nacházel se na 

Teplické ulici, která se v té době nacházela na severním okraji města.49 Zakladateli se stalo 

pravděpodobně 14 jedinců (bratři Grundové, Chvojka Josef, Stráský, Švehla, Mrázek, Bláha, 

Venclíček, Kučera, Rýdl, Bošek, Hlava, Chvojka ml. a Urbanec).  Základním kapitálem nově 

vzniklého klubu byla částka, která „dosahovala“ výše 1,25 koruny a byla získána sbírkou 

mezi jednotlivými členy. Prvním předsedou klubu SK Most se stal Josef Chvojka. Mnoho 

ze zakládajících členů se organizovalo již před vznikem fotbalového klubu a pořádali akce, 

kde se střetávalo české obyvatelstvo. Zásadní roli měl ochotnický spolek Josefa Kajetána 

 
44 Polední list. Praha: Tempo, 1935-1936, 9. s. 4. ISSN 1804-8838.  
45 Polední list. Praha: Tempo, 16.05.1936, 9(137). s. 8. ISSN 1804-8838.  
46 Polední list. Praha: Tempo, 1935-1936, 9. s. 4. ISSN 1804-8838.  
47 Lidové noviny. Brno: Vydavatelské družstvo Lidové strany v Brně, 4.6.1936, 44(279, ranní vydání). s. 

6. ISSN 1802-6265.  
48 1989. TJ Baník SHD Most: 1909-1989. s. 6 
49 Most do minulosti [online]. [cit. 2020-03-03]. Dostupné z: https://mapy.mesto-
most.cz/portal/WAB?cfg=most-do-minulosti 
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Tyla. Aby klub mohl vzniknout i po právní stránce, musel mít vlastní stanovy. Ty mu byly 

propůjčeny lounským klubem Čechie Louny.50 

Nicméně se vznikem klubu se objevovaly nové problémy, jeden ze zásadních problémů 

bylo financování klubu a zejména absence fotbalového hřiště pro český klub, jelikož v Mostě 

existovaly také konkurenční kluby německé, které obsadily stávající hřiště. Proto také klub 

SK Most častokrát měnil své působiště a dlouho neměl své stálé hřiště. Nakonec došlo 

k dohodě s kasárnami v Mostě, které propůjčily bývalé cvičiště a na tomto hřišti 

pravděpodobně odehráli mostečtí fotbalisté své první utkání proti lounskému celku v  roce 

1909. Dle pamětníků mostecký celek vyběhl k utkání v této sestavě: Kučera, Švehla, Rýdl, 

bratři Grudnové, Mrázek, Bláha, Chvojka, Hlava, Urbanec a Straský. Pro mostecké 

fotbalisty, ale i pro Čechy v Mostě žijící byl tento zápas obrovskou událostí a možností, jak 

dát najevo konkurenceschopnost německému celku DSK Brüx. Domácí tento zápas prohráli 

4:1, ale za necelý rok se konal odvetný zápas v Lounech, kdy mostečtí zvítězili 2:1. Na tomto 

hřišti hrál SK Most své zápasy až do roku 1915. V prvních letech své existence musel klub 

překonávat mnohé překážky, které před něj byly kladeny zejména německým 

obyvatelstvem, respektive zástupci německé kopané v Mostě. V březnu 1914 se začalo 

jednat o zákazu hraní českých mužstev na hřištích německých týmů, které bylo přerušeno 1. 

světovou válkou.51 Toto jednání mohlo mít dvojí motivaci, jednak se mohlo jednat o snahu 

o omezení působnosti českého klubu v Mostě, jelikož od počátku své existence měl potíže 

 
50 1989. TJ Baník SHD Most: 1909-1989. s. 6 
51 SOkA Most, f. AM – Most, ev. j. 385, inv. č. 4596 - Zákaz hraní českých družstev na hřišti Deutscher 
Sportklub– 1914 

Obrázek 1- logo SK Most 
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s vlastním hřištěm. Druhým důvodem může být nesouhlas s postupným sbližováním 

německého a českého fotbalového svazu. 

 Poté činnost klubu a veškeré volnočasové a sportovní aktivity narušila 1. světová válka. 

Vznik Československé republiky byl nepochybně kladný pro český SK Most. Důležitým 

milníkem pro historii klubu bylo získání pozemků poblíž starého nádraží ČSD, kde později 

vznikl fotbalový stadion klubu SK Most, který disponoval velmi dobrou infrastrukturou 

(tribuna, šatny). 52 Výstavba stadionu znamenala významný milník pro SK Most, jelikož po 

dlouhé době se mohl pyšnit stálým klubovým zázemím, avšak i přes veškeré snahy nikdy 

nedosáhl takové úrovně jako německé kluby. 

I přes to hrál fotbalový klub v období od počátku svého založení až do 2. světové války 

významnou roli, jelikož sloužil jako aktivita, kde se mohli scházet čeští obyvatelé města, 

zároveň měl funkci jednotícího prvku, který posiloval identitu Čechů.  

Rok 1938 byl pro klub SK Most zlomovým. V tomto roce se odehrálo hned několik 

událostí, které zásadně ovlivnily fungování klubu. První ránou pro klub bylo rozhodnutí, že 

pozemek, které SK Most získal a na kterém vybudoval svůj vlastní stadion budou zastavěny 

obytnými domy. A tak nastalo už několikáté stěhovaní. Klub nakonec získal pozemek na 

Rehnově louce u silnice z Mostu do Litvínova. V červenci 1938 byl postaven nový stadion 

a při slavnostním otevření přijala pozvání pražská SK Slavia Praha, která s Mostem sehrála 

už jedno utkání, a to v roce 1923. Slavností výkop provedl v té době legendární František 

Plánička.53 Nicméně v září 1938 přichází okupace českých Sudet, která zásadně ovlivnila 

nejen sportovní, ale i osobní životy lidí na Mostecku. Působnost českých klubů v Sudetech 

byla okamžitě zakázána a fotbalové soutěže byly reorganizované. Veškeré archivy SK Most 

byly spálené, inventáře a trofeje zničené, což je důvod, proč je historie mosteckého klubu do 

roku 1945 takto strohá. Jedinými sportovními kluby v Mostě a v celých Sudetách mohli být 

pouze ty německé. 

4.3 Další mostecké kluby 

Kromě DSK Brüx bychom našli ještě další německé kluby působící v  Mostě, ale 

pravděpodobně šlo o méně úspěšně a lokální celky, o kterých jsou prameny velmi skoupé. 

Jedním z nich je FM Schwalbe Brüx, který byl založen roku 1913 a reprezentovaly ho barvy 

černá-modrá-bílá. Schwalbe v názvu klubu znamená vlaštovka, kterou také měli hráči klubu 

 
52 1989. TJ Baník SHD Most: 1909-1989. s. 6-13 
53 ČEPELÁK, Josef a Václav ŠÁMAL. 90 let mostecké kopané: Fotbalová ročenka sezona 1998/99, s. 14. 
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ve znaku. Avšak klub prošel mnoha proměnami jak názvu, tak i znaku a vlaštovka se 

vytratila i když Schwalbe v názvu zůstalo. V roce 1919 se změnil název na FK Schwalbe 

Brüx a v období 20. let na DFK Schwalbe Brüx.54 V roce 1936 vznikl v Mostě staronový 

klub Deutsche Sportbrüder Brüx. Vznikl z důvodu zrušení DSK Brüx kvůli kauze se státní 

vlajkou.55 

4.4 Situace v letech 1938-1945  

Dne 29. září 1938 byla dojednána tzv. Mnichovská dohoda, která znamenala odtrhnutí 

pohraničních oblastí Československa, které většinově obývalo německé obyvatelstvo, ve 

prospěch nacistického Německa. Už 1.10. překročila německá armáda československé 

hranice a začala obsazovat Sudety. Dne 10.10. byly pohraniční oblasti plně pod kontrolou 

německé armády a 20.10. došlo k předání moci civilní správě. Německé obyvatelstvo tuto 

změnu většinově vítalo a konaly se oslavy, přehlídky či sportovní akce. Most se nacházel 

v tzv. druhé oblasti (severočeském pásmu) a samotná Říšská župa byla rozdělena na tři 

vládní kraje – Chebsko, Opavsko a Ústecko – kam patřil Most.56 

Dne 1.5. 1939 se stal místodržitelem říšský komisař pro sudetoněmecké území Konrád 

Henlein, čímž došlo k uskutečnění myšlenky jednoty strany a státu, jelikož Henlein byl i 

župním vedoucím NSDAP a jeho zástupcem byl Karl Hermann Frank. Také vzniklo tzv. 

STIKO, což byla státní instituce, která měla na starost likvidaci českých, ale i německých 

levicových a demokratických spolků, organizací a klubů, a to i těch sportovních, což postihlo 

i Mostecko. Dále měla vytvořit novou správu a jednotné vedení spolkového života. Instituce 

byla činná pouze do roku 1939. Dále vznikla Společnost pro správu fondu výstavby a 

majetku, ta řešila náročnější případy. 15.9. 1940 byla dokončena likvidace spolků, což 

číselně vyjádřeno znamenalo, že z 66 408 německých a českých spolků bylo pouze 14 204 

povoleno, 41 244 jich bylo zrušeno a 10 960 rozpuštěno. Tento proces postihl i fotbal, tzn. 

fotbalové kluby a asociace (DFV), ale i sport obecně, příkladem může být rozpuštění DTV 

– Deutscher Turnverein, který byl rozpuštěn 15. ledna 1939 a následně převeden do 

Nacionálně-socialistického svazu pro tělesnou výchovu (NSRL). Co se fotbalových klubů 

týče, ty byly převedeny do působnosti říšsko-německého DFB a v první, tzv. přechodné, 

sezóně 1938/39 se účastnily fotbalového mistrovství Německa, nicméně později se začlenili 

 
54 KRÁL, Lubomír. Historie německé kopané v Čechách, s. 167.  
55 Polední list. Praha: Tempo, 1935-1936, 9. s. 4. ISSN 1804-8838.  

56 KRÁL, Lubomír. Historie německé kopané v Čechách, s. 93-94.  
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do NSRL. 31.5. 1939 dochází k nařízení, aby se většina sportovních klubů a zejména těch 

fotbalových začlenila do nově vzniklé NSTG (Nationalsozialistische Turngemeinde), ale 

zároveň zůstávaly členy DFB (Německého fotbalového svazu). Začleňování do NSTG 

probíhalo od roku 1939 a bylo dokončeno v zimě roku 1940, kdy bylo celkům, které přežily 

reorganizaci, zakázáno používat své původní názvy. Předsedou „sudetoněmeckého“ fotbalu 

se stal bývalý předseda DFV Josef Friedl, roku 1942 byl nahrazen dalším funkcionářem 

bývalého DFV Rudolfem Kantorem. Gauliga Sudeten měla i své krajské předsedy, a právě 

v této části správy bychom našli i mosteckou stopu, byl jím Antonín Toffel, již zmiňovaný 

ve spojitosti s DSK Brüx a kauzou se  státní vlajkou Československa. Důležité je také zmínit 

fakt, že klubová aktivita a veškeré sportovní soutěže byly narušené válkou probíhající od 

roku 1939, a tak se několikrát stalo, že určitý klub nemohl do sezóny zasáhnout z nedostatku 

hráčů, jelikož byly odvedeni na frontu. V roce 1945 došlo k osvobozování zemí pod 

nacistickou kontrolou včetně Protektorátu Čechy a Morava, což pochopitelně vedlo k tomu, 

že zdejší podmínky neumožňovaly pokračování fotbalové soutěže a po osvobození je zcela 

zrušena. Stejný osud potkal německé celky na českém území působící, které byly taktéž 

zrušeny a němečtí hráči byli odsunuti.  57 

4.4.1 NSTG Brüx  

Rušení či slučování fotbalových klubů se nevyhnul ani mostecký fotbal, po obsazení 

Sudet tak došlo ke zrušení jediného českého klubu v Mostě – SK Most a zároveň došlo ke 

sloučení německých klubů DFK Schwalbe Brüx, DFK Sportbrüder Brüx, které daly 

vzniknout klubu Nationalsozialistische Turngemeinde (NSTG) Brüx.58 Vznik klubu se 

datuje do roku 1939 a jeho klubovými barvami byly modrá a žlutá a své domácí utkání hrál 

na mosteckém hřišti, které neslo název Platz an der Pareder Strasse a podle dostupných 

materiálů59 se nacházelo na Pařidelské ulici (podle dnes již zaniklé obce – Pařidla). Toto 

hřiště původně patřilo mosteckému klubu DSK Brüx, což pouze potvrzuje sloučení klubů.  

Majetek zaniklých klubů byl zabaven a převeden pod správu nově vzniklého klubu.60 

 
57 KRÁL, Lubomír. Historie německé kopané v Čechách, s. 93-96. 
58 SOkA Most, f. AM – Most, ev. j. 519, inv. č. 5474 – Sloučení všech mosteckých sportovních spolků do 

NSTG Brüx – 1939. 
59 Most do minulosti [online]. [cit. 2020-03-03]. Dostupné z: https://mapy.mesto-

most.cz/portal/WAB?cfg=most-do-minulosti 
60 SOkA Most, f. AM – Most, ev. j. 515, inv. č. 5365 – Likvidace majetku českých sportovních spolků 
v Mostě – 1941-1943. 
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Již 20.8. 1939 se začala hrát soutěž Mistrovství Župy Sudety (Meisteschaft Gau 

Sudetenland), která byla jednou z Gaulig – nejvyšší německá liga. Tato soutěž byla 

rozdělena na 2 skupiny a první celek z každé skupiny poté sehrál finále soutěže a vítězství 

v tomto finále zajišťovalo postup do německého fotbalového mistrovství. NSTG Most 

(Brüx), se v první sezóně umístil na čtvrté příčce se ziskem 9 bodů z 10 zápasů. Soutěž se 

hrála stylem domácího a venkovního utkání s každým celkem. Most se také v tomto sezóně 

stal hostitelem finálového utkání, ve kterém se střetli celky NSTG Kraslice (Graslitz) – 

NSTG Jablonec (Gablonz). Návštěvnost tohoto utkání se pohybovala kolem 8 tisíc, což 

ukazuje prestiž a zájem o zápas. Utkání skončilo vítězstvím 2:1 týmu NSTG Kraslice 

(Graslitz). V této sezóně se hrál i DFB Pokal – německý pohár, nicméně NSTG Most (Brüx) 

se ho neúčastnil.61 

Následující sezónu (1940/41) hrál mostecký celek stejnou soutěž a byl začleněn i do 

stejné skupiny. V této sezóně získali mostečtí pouze 2 body, což bylo zapříčiněno 

nekonzistentní podobou soutěže, jelikož mnoho týmu v průběhu soutěže odstoupilo 

z důvodů těžké zimy. Oproti minulé sezóně se také účastnil DFB Pokalu, nicméně úspěšný 

nebyl a vypadl hned v prvním kole s týmem NSTG Ústi nad Labem (Aussig) (0:0, po 

penaltách 3:4)62 

V sezóně (1941/42) se Mistrovství Župy Sudety rozrostlo o jednu, tedy třetí skupinu, a 

to z toho důvodu, že se do soutěže připojila východosudetská mužstva, která se předchozích 

ročníků neúčastnila. Skupiny už nebyly číselně rozděleny, ale nesly názvy – skupina východ, 

sk. střed a sk. západ. Západní skupiny se účastnil i NSTG Most (Brüx) a z 10 zápasů pouze 

jednou zvítězil a jednou remizoval a získal tak pouhé 3 body, což mi stačilo pouze na 

předposlední, šesté místo.63 

Sezona 1942/43 by se dala označit za jednu z úspěšnějších pro mostecký celek. 

V Mistrovství župy Sudety sice skončil na pátém místě se ziskem 5 bodů, ale mnohem 

výraznější stopu zanechal v DFB Pokalu. NSTG Most (Brüx) byl nalosován až do 

čtvrtfinále, kde se utkal s celkem SG Prag. Utkání se konalo 30.5. 1943. Jako domácí stanul 

pražský celek a utkání skončilo nerozhodně 2:2, a to i po třicetiminutovém prodloužení64. 

Odvetné utkání se konalo v Mostě 5.6. 1943 a domácí celek zvítězil 4:0 a zajistil si tak postup 

 
61 KRÁL, Lubomír. Historie německé kopané v Čechách, s. 99. 
62 Tamtéž, s. 100. 
63 Tamtéž, s. 102 
64 Polední list. Praha: Tempo, 30.05.1943, 17(146). s. 10. ISSN 1804-8838.  
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do dalších bojů. Oproti 900 divákům v Praze zápas v Mostě navštívilo 2000 diváků65 

V semifinále se střetl s NSTG Sokolov (Falkenau), kterému podlehl 5:0. Ovšem prohra 

neznamenala vyřazení z poháru, jelikož druhý semifinálový celek byl MSV Brno (Brünn), 

který byl zařazen do nové Župy Böhmen und Mähren a tím pádem se nemohl účastnit DFB 

Pokalu. Tím pádem by se celek NSTG Sokolov (Falkenau) stal vítězem bez toho, aniž by 

odehrál finálové utkání, a tak se odehrála odveta mezi celky NSTG Most (Brüx)– NSTG 

Sokolov (Falkenau). Finále se odehrálo 11.7. 1943 a v tomto utkání NSTG Most (Brüx) 

zvítězil 5:0 a stal se tak vítězem poháru a kvalifikoval se do dalších bojů.66 Zde vypadl hned 

v první kole, které se konalo 15.8. 1943. Mostečtí schytali debakl 14:0 a byly vyřazeni 

týmem Vienna Wien.67 

Jednoznačně nejúspěšnější sezónou byla ta v letech 1943/44, kdy si NSTG Most (Brüx) 

počínal naprosto suverénně a bez ztráty jediného bodu obsadil první příčku se ziskem 16 

bodů z 8 zápasů. Mistrovství župy Sudety bylo opět sloučeno na 2 skupiny, a tak se mostečtí 

střetli s vítězem z druhé skupiny, jímž byl NSTG Prosetitz (dnes již zaniklé Prasatice). První 

utkání, které se konalo 12. března 1944 – Prasaticích skončilo dominantním vítězstvím 

NSTG Most (Brüx) 0:14 a v odvetném utkání, které se konalo v Mostě, NSTG Most (Brüx)) 

zvítězil 7:1 a zajistil si tak postup do německého mistrovství. Soupeřem mu byl 1. FC 

Nürnberg, na který mostečtí fotbalisté nestačili a podlehli 0:8. V DFB Pokalu byl NSTG 

Most (Brüx) zařazen do II. Skupiny, ale hned v prvním utkání podlehl teplickému celku 4:3 

a byl vyřazen. Toto byla také poslední sezona, ve které NSTG Most (Brüx) nastoupil, jelikož 

v sezóně 1944/45 se odehrálo pouze pár utkání a soutěž byla narušena osvobozujícími 

procesy.68  

 
65 Polední list. Praha: Tempo, 07.06.1943, 17(154). s. 4. ISSN 1804-8838.  
66 KRÁL, Lubomír. Historie německé kopané v Čechách, s. 104-105 
67 Polední list. Praha: Tempo, 23.08.1943, 17(230). s. 4. ISSN 1804-8838. 
68 KRÁL, Lubomír. Historie německé kopané v Čechách, s. 106-109. 
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5 ČINNOST KLUBU V OBDOBÍ 1945-1989  

5.1 Organizace sportu a tělovýchovy v letech 1945–1989   

Po hrůzách 2. světové války je pochopitelné, že lidé hledali aktivity, které by jim 

umožnily vytvoření alternativní reality, kde by je nepronásledovaly vzpomínky z války. Tak, 

jak se obnovovaly volnočasové aktivity, tak se začaly obnovovat i ty profesionální, nicméně 

ty vyžadují pevně danou strukturu a pravidla a obojí bylo v roce 1945 nefunkční a 

neaktuální. Bylo nutné obnovit stávající svazy a reorganizovat soutěže.  

 Pro lepší pochopení situace, která nastala v roce 1945, je potřeba se vrátit ještě do doby 

před okupací německými vojsky. Už od první republiky existovalo mnoho tělovýchovných 

spolků a svazů, kdy každý měl své stanovy a ve většině případů úzce spolupracovali 

s politickou stranou, jejíž názory také reprezentovaly. Těmi nejvýznamnějšími byly69: Sokol 

– nadstranický status, Svaz dělnických tělovýchovných jednot (Svaz DTJ) – sociální 

demokracie, katolický Orel, komunistická Federace proletářské tělovýchovy, 

Československý všesportovní výbor a Československý olympijský výbor, Klub 

československých turistů, Svaz junáků skautů a skautek republiky Československé. Už 

v této době se hovořilo o sjednocení, nebo alespoň o sblížení těchto organizací 

k efektivnějšímu fungování tělovýchovy. Nicméně problém, který byl neustále přítomný, 

byla náklonost spolků k jednotlivým politickým stranám – jako příklad může posloužit 

neshoda mezi Sokolem, který odsuzoval politické katolictví a Orlem a stejně tak mezi Orlem 

a ateistickým Svazem dělnických tělovýchovných jednot. K užší spolupráci dochází až těsně 

před rokem 1938 a to kvůli riziku, jaké představoval nacismus. K faktickému sloučení ale 

nedošlo a veškeré snahy jsou přerušeny okupací německými vojsky, jelikož Němci nejevily 

žádný zájem v těchto snahách pokračovat. Naopak, došlo, k již zmiňovanému rušení spolků, 

tím prvním byl Junák (1941), Sokol (1941), Orel (1942), Český olympijský výbor (1943). 

Jedinou tělocvičnou organizací, která se vyhnula rozsáhlému rušení byl Svaz DTJ.70 

A právě v této době se začínají projevovat snahy českých komunistů, kteří připravovali 

spojení tělovýchovy pod zastřešující svaz, což by jim umožnilo mít dohled na veškerou 

tělovýchovou a sportem v zemi. V roce 1945 se sešli zástupci Sokola, Svazu DTJ, Federace 

proletářské tělovýchovy a Všesportovního výboru, aby projednali spojení tělovýchovy do 

 
69 Za pomlčkou jsou uvedeny politické strany, se kterými spolupracovaly. 
70 WAIC, Marek, 2015. Sjednocování československé tělovýchovy a sportu po druhé světové válce. In: 
KALOUS, Jan a František KOLÁŘ. Sport v komunistickém Československu 1945-1989, s. 14-19.  
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jedné organizace. Tito zástupci vydali 5.5. provolání Sjednocení Tělovýchovy k budování 

nového Československa. Následně vznikl Ústřední národní tělovýchovný výbor, jenž měl za 

úkol sjednotit československou tělovýchovu. Jako předseda byl zvolen 9.5. 1945 Antonín 

Hřebík, který byl tentýž den zvolen do čela Sokola. Sokol byl také zvolen jako zastřešující: 

„Sokol…bude ve své činnosti jako jediný představitel naší národní, mravní, duchovní a 

tělesné výchovy provádět veškerou tělovýchovnou činnost.“ 71 Odmítavý postoj zaujala 

Fotbalová asociace, která požadovala autonomii, pokud by ke sloučení došlo. 26. března 

1946 vzniká dohoda o založení Československého tělovýchovného svazu (ČSTS), který měl 

zajišťovat veškerou tělovýchovu a sport. Samotný ČSTS byl založen 16.11. 1946 a 

předsedou byl opět zvolen Antonín Hřebík. Svaz nyní zastřešoval většinu významných 

tělovýchovných a sportovních spolků a organizací, nicméně nedošlo k faktickému sloučení 

do jedné organizace, jelikož si jednotliví členové zachovali jistou dávku autonomie. To 

vedlo k neúspěchu komunistické ideje, tedy vytvoření jednotné tělovýchovné organizace. 

Reakce komunistické strany byla taková, že 18.12. 1946 ruší svou Federaci proletářské 

tělovýchovy a doporučuje svým členům vstup do Sokola: „Po posouzení všech okolností 

dospěl [výbor Federace proletářské tělovýchovy] k rozhodnutí zrušit svou organizaci a 

doporučit svým přívržencům, aby vstoupili do Sokola jako přirozené základny a sjednocení 

tělovýchovy. Sokol má nejhlubší národní tradici, je nejsilnější a nejlépe organizovaný, má 

nejlepší odborníky a stojí plně na půdy dnešního svobodného lidově demokratického 

státu.“72 Z úryvku ze stranického tisku je zjevné, že si komunisté uvědomovali silnou pozici, 

jakou Sokol měl, proto se nabízelo vstoupit do samotného Sokola a začlenit se do jeho 

struktur. Nicméně Sokol si byl vědom rizika, které by mohli představovat komunisté, kteří 

by se dostali do vyšších pater Sokola, a tak jim tyto pozice byly zakázány. To ovšem nebylo 

pro komunisty překážkou, jelikož roku 1948 proběhl tzv. únorový puč, kdy se k moci dostali 

komunisté, což mělo dalekosáhlé důsledky. Ve sjednocení tělovýchovy už jim nic nebránilo, 

a tak postoupili patřičné kroky. 23. března 1948 vzniká Ústřední akční výbor 

Československé obce sokolské a oficiální sloučení československé tělovýchovy a sportu 

proběhlo 31.3.1948 ve Smetanově síni Obecního domu.73 

 
71 Svobodné slovo: list Československé strany socialistické, Pražské vydání. Praha:      Československá 

strana socialistická, 17.06.1945, 1(32). s. 1. ISSN 0231-732X.  

72Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické strany Československa. Praha: Komunistická strana 

Československa, 18.12.1946(291). s. [1]. ISSN 0032-6569.  
73 WAIC, Marek, 2015. Sjednocování československé tělovýchovy a sportu po druhé světové válce. In: 
KALOUS, Jan a František KOLÁŘ. Sport v komunistickém Československu 1945-1989, s. 21-40. 
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 Tato vytvořená struktura tělovýchovy neměla dlouhého trvání, jelikož už v roce 1952 

se objevuje nespokojenost se stavem tělovýchovy a sportu v Československu a uvažuje se o 

dalších změnách. Stát se snažil co možná nejvíce pronikat do každodenních životů obyvatel 

a snažil se o co možná největší centralizaci. Tomu se nevyhnula ani tělovýchova a sport, 

jelikož v témže roce (1952) dochází k centralizaci tělovýchovy a sportu, kterou nově 

obstarával Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport (SVTVS), což zároveň vedlo k zániku 

Sokola.74 Při Revolučním odborovém hnutí vzniklo devět dobrovolných sportovních 

organizací (DSO) – Spartak, Baník, Tatran, Jiskra, Dynamo, Slavoj, Slovan, Lokomotiva, a 

Slavia. Názvy těchto klubů se odvíjely od příslušnosti k určitému odboru, proto například na 

Mostecku valná většina klubů nesla název Baník, díky rozvinuté těžbě hnědého uhlí.75  

 Poslední významná změna v tělovýchově a sportu proběhla v roce 1956, vedla ke 

zrušení dosavadních SVTVS a DSO a jejich majetek byl převeden na nově vzniklou 

Jednotnou dobrovolnou tělovýchovnou organizaci (JDTO), ta v březnu roku 1957 změnila 

svůj název na Československý svaz tělovýchovy (ČSTV).76 

 Z výše napsaného je zjevné, že pro minulý režim hrály sport a tělovýchova důležitou 

roli, a to ze dvou hlavních důvodů. Jako první důvod bychom mohli uvést lepší kontrolu 

obyvatelstva a organizovanost obyvatelstva, druhým důvodem je nepochybně snaha po 

konkurenceschopnosti vůči západním zemím, jelikož po ekonomické stránce se 

Československo nemohlo rovnat. V tomto období obecně vzrostl zájem o sport, a to nejen 

z řad obyvatelstva, ale také v akademické sféře. V roce 1953 vznikl Institut pro tělesnou 

výchovu a sport77, dále probíhala výstavba stadionů či rekreačních středisek. I přes výraznou 

podporu ze strany státu se nemůže hovořit o profesionalizaci sportu, jelikož sportovci nebyli 

pod profesionálními smlouvami, můžeme hovořit o tzv. pseudoprofesionalismu, kdy 

sportovci byli buďto vedeni jako členové armády – armádní spolky Dukla či v prostředí 

Mostecka byli vedeni jako zaměstnanci Severočeských hnědouhelných dolů.78 Důvodem 

tohoto pseudoprofesionalismu byl fakt, že profesionální sportovci se neshodovali se 

socialistickou a budovatelskou ideologií tehdejšího režimu. 

 
74 STRACHOVÁ, Milena, 2015. Organizace sportu v Československé republice 1952-1989. In: KALOUS, 

Jan a František KOLÁŘ. Sport v komunistickém Československu 1945-1989, s. 46-47. 
75 KRÁL, Lubomír a Jindřich HORÁK. Encyklopedie našeho fotbalu - Sto let českého a slovenského 

fotbalu, domácí soutěže, s. 225-229.  
76 STRACHOVÁ, Milena, 2015. Organizace sportu v Československé republice 1952-1989. In: KALOUS, 

Jan a František KOLÁŘ. Sport v komunistickém Československu 1945-1989, s. 51-52.  
77 Historie katedry. Fakulta tělesné výchovy a sportu [online]. [cit. 2020-04-11]. Dostupné z: 

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-820.html 
78 Z rozhovoru s Janem Štefkem (bývalý šéftrenér mládeže a asistent trenéra A – mužstva) ze dne 7.7.2020 
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5.2   Mostecký fotbal v poválečném období 

Konec druhé světové války znamenal obnovení dříve zrušených českých  klubů a na 

druhou stranu proběhlo i rušení klubů, a to zejména těch, které vznikly sloučením klubů 

původních. Tento proces se týkal i Mostu a jediného aktivně fungujícího klubu NSTG Most 

(Brüx), což prakticky znamenalo definitivní zánik německého fotbalu v Mostě a na místo 

NSTG Most (Brüx) obnovil svou činnost český SK Most. To se v praxi projevilo tak, že 

obnovený SK Most doslova převzal činnost po německých klubech, a to tím způsobem, že 

například „obsadil“ hřiště, kde ještě před 2. světovou válkou hrával DSK Most (Brüx). O 

obnovu klubu se zasloužil bývalý hráč a funkcionář SK Most Josef Štika79, což zároveň 

vedlo k tomu, že díky jeho osobě se do klubu vrátilo mnoho bývalých hráčů, ale přichází i 

nové posily, příkladem může být Bedřich Vacek ze Slavie či Jaroslav Burgr ze Sparty.80 

5.2.1 Nový Most 

 Důlní průmysl měl na Mostecku dominantní postavení a také měl dopad na zdejší 

obyvatelstvo. A to hned z několika úhlů pohledu. Dá se očekávat, že důlní průmysl 

poskytoval největší počet pracovních míst, což vedlo i k přílivu nových pracovníků, což dále 

vedlo k nárůstu obyvatelstva. Nicméně každá mince má dvě strany, a tak je nutné se 

objektivně podívat na obě. Tou druhou stranou jsou negativní dopady těžby uhlí na 

obyvatelstvo a každodenní život. Na každodenní život v tom smyslu, že se jednalo a nadále 

jedná o povrchovou těžbu, což má dalekosáhlé negativní dopady na krajinu. A právě 

povrchová těžba a její následné rozšiřování komunistickým režimem se stalo osudným pro 

Starý Most. 

Existence těžby uhlí je v Mostě doložena už 19. století a z toho důvodu viselo ve vzduchu 

riziko rozšiřování těžby na úkor města. K tomuto kroku se uchýlila až socialistická vláda, 

nicméně i samotní obyvatelé a investoři si tuto situaci uvědomovali, což dokazuje i stav 

objektů v Mostě. Tuto situaci popisuje Václav Krejčí ve své knize Most: zánik historického 

města, výstavba nového města takto: „…88,5 % objektů postaveno za Rakouska-Uherska, 

z toho 76 % před rokem 1900, 10,5 % v roce 1919-45 a jen 0,6 % v roce 1949!“81  O rozšíření 

těžby, a tedy i o demolici města se od začátku zasazovaly Severočeské hnědouhelné doly a 

svého cíle dosáhly v roce 1964 a už v roce 1965 se začalo s těžbou. V roce 1970 začala tzv. 

 
79 1989. TJ Baník SHD Most: 1909-1989. s. 6. 
80 Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické strany Československa. Praha: Komunistická strana 

Československa, 14.8.1945(83). s. 4. ISSN 0032-6569.  
81KREJČÍ, Václav. Most: zánik historického města, výstavba nového města, s. 38.  
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druhá fáze, kdy těžba postoupila hlouběji ke středu městu a začaly se likvidovat historické 

budovy, celková demolice se protáhla až do 80. let. Demolici se nevyhnulo 5 kostelů, 

divadlo, okresní nemocnice, lázně a mnoho dalšího.82 O pár kilometrů jihozápadně vyrostlo 

město úplně nové a naprosto odlišné od města zdemolovaného. Hlavním stavebním 

materiálem se stal panel a postaveno bylo podle socialistické myšlenky. Na každém z nás je, 

aby se zamyslel a objektivně zhodnotil, zda ve finále byl tento krok pro Mostečany kladným 

či záporným. Ale bezesporu nejen obyvatelé města Most, ale Česká republika přišli o jedno 

z historických měst s historickou hodnotou. 

5.2.2 Výstavba nového stadionu 

 Pokud se na tento krok budeme dívat ze sportovní perspektivy, tak výstavba přinesla 

hned několik pozitiv. V novém Mostě byla postavena sportovní hala, zimní stadion a 

fotbalový stadion, respektive sportovní stadion, jelikož kolem travnaté plochy měl i 

atletickou dráhu. Zajímavé je, že k otevření stadionu došlo už v roce 1961, tedy ještě dříve, 

než bylo rozhodnuto o demolici starého Mostu. A i z dostupných satelitních snímků z let 

195283 je vidět, že se město pomalu rozšiřovalo, respektive se stavělo nové. Tuto výstavbu 

sportovních zařízení můžeme připisovat tomu, že stát měl vliv na sportovní odvětví více než 

kdy jindy a také bylo více podporováno, než tomu bylo v minulosti. První oficiální zprávy o 

rozhodnutí o stavbě stadionu pochází z roku 1959 a vyšly v krajském deníku Průboj, 

nicméně s myšlenka o stavbě nového stadionu byla přítomna už od konce 2. světové války, 

jelikož stávající hřiště bylo po válce v nevyhovujícím stavu, a tak se jednalo o výstavbě 

nového reprezentativního stadionu. Prvotní myšlenka byla vystavit stadion na Rehnově 

louce, kde se už nacházelo hřiště vystavěné před 2. světovou válkou. Z tohoto plánu posléze 

sešlo, jelikož byl naplánován překlad řeky Běly84, který by následně mohl vést k zániku 

vystavěného stadionu.85 Nakonec byla vybrána lokace, kde se stadion nachází dodnes. O 

výstavbě nového stadionu bylo rozhodnuto v druhé polovině roku 1957.86  

 
82 SPURNÝ, Matěj. Most do budoucnosti: Laboratoř socialistické modernity na severu Čech, s. 29-30. 
83 Most do minulosti [online]. [cit. 2020-03-03]. Dostupné z: https://mapy.mesto-

most.cz/portal/WAB?cfg=most-do-minulosti 
84 Nyní je řeka pojmenována Bílina a tvoří přírodní hranici mezi zbouraným Mostem a Mostem novým. 
85 SOkA Most, f. MěNV – Most, ev. j. 137, inv. č. 951 - Jednání o výstavbě nového sportovního stadionu 

v Mostě – 1946-1952 
86 SOkA Most, f. MěNV – Souš, ev. j. 123, inv. č. 12 - Výstavba letního stadionu - 1957 
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Pokud budeme sledovat vývoj zpráv dojdeme k závěru, že pravděpodobně všechno 

nešlo podle plánu. První zpráva, vydaná 1.1.1959, totiž podává informaci, že stadion měl být 

postavený do půlroku a měl pojmout kapacitu 100 000 sedících diváků a zároveň nabádá 

občany Mostu k brigádnické participaci.87 Další zpráva pochází z 13.6.1959, která hovoří už 

o zahájení výstavby stadionu, nicméně radikálně se změnila kapacita, která klesla na 30 000 

diváků. A předpokládaná doba otevření byla stanovena na následující rok.88 O pár měsíců 

později, 24.10.1959, informuje Průboj o komplikacích pří výstavbě (nedodělky a nekvalitně 

provedené práce), ale také nedostatek pracovního materiálu. V této době výstavbu převzaly 

Báňské stavby, které zvedly kvalitu práce. Zajímavý je závěr této zprávy: „PLÁNY UŽ 

PŘECHÁZEJÍ do skutečnosti. Mostečtí mají reálnou naději, že příští fotbalová sezona začne 

na novém stadionu. Jak rychle bude postupovat SKUTEČNOST, to záleží na členech 

tělovýchovné jednoty Baník Most a všech občanech hornického města Mostu.“89 Ze závěru 

zprávy můžeme vidět, že stavba byla částečně založena na participaci samotných obyvatel 

města a členů klubu, což zároveň mohl být důvod, proč některé práce byly zpožděné či 

nedostatečně kvalitní. 6.2.1960 Průboj podal další zprávu o průběhu výstavby. Během roku 

1960 měla být dokončena I. fáze výstavby, což obnášelo finální práce na obou hřištích, kdy 

 
87 Průboj: Krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje. Ústí nad Labem: Krajský výbor Komunistické strany 

Československa v Ústí nad Labem, 1.1.1959, 11(1). s. [6]. ISSN 1804-5782. 
88 Průboj: Krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje. Ústí nad Labem: Krajský výbor Komunistické strany 

Československa v Ústí nad Labem, 13.6.1959, 11(71). s. [1]. ISSN 1804-5782. 
89 Průboj: Krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje. Ústí nad Labem: Krajský výbor Komunistické strany 
Československa v Ústí nad Labem, 24.10.1961, 13(254). s. [4]. ISSN 1804-5782. 

Obrázek 2- Plán výstavby nového stadionu (na výkresu červeně vyznačený) 
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jedno hřiště bylo určené pro zápasy a mělo travnatý povrch, hřiště druhé bylo cvičné neboli 

tréninkové a mělo povrch škvárový. Dále měly být dokončeny věci týkající se infrastruktury, 

tj. kanalizace, potrubí, šatny ad. V druhé části zprávy jsme informováni o II. etapě, která 

měla být dokončena v roce 1961, už po několikáté tedy došlo k prodloužení výstavby. V této 

fázi se měly dodělat dvě tribuny (severní a jižní), elektřina v celém objektu, postavit 

tělocvična, šatny na hlavním hřišti. Co se týče nákladů, tak první etapa měla vyjít na 

4 500 000Kčs a druhá etapa na 15 000 000Kčs. Na závěr zprávy byla opět přiložena 

motivace pro obyvatelé města a činovníky klubu, kteří mohou vývoj výstavby urychlit.90 Po 

dokončení výstavby stadionu bylo prostavěno 11 378 000 Kč. Za tuto částku se postavilo 

hlavní travnaté hřiště s atletickým oválem se šesti dráhami, dále byla postavena zařízení pro 

různé atletické kategorie – hod diskem a oštěpem, skok o tyči, skok daleký. Dle plánů bylo 

také postaveno tréninkové hřiště s mlatovou úpravou, kabinami a ochozem pro fanoušky. 

V roce 1965 došlo k převodu stadionu z rukou Městského národního výboru v Mostě do 

rukou Technických služeb města Mostu, v převodní smlouvě byl dodatek, který zaručoval 

pronájem areálu klubu Baník Most.91 I přes mnohé problémy, které výstavbu stadionu 

provázely, se podařilo vystavit multifunkční areál, který je využíván dodnes.  

5.3 Významná utkání  

Ve své existenci sehrál mostecký celek nespočet utkání, ta nejvýznamnější byla sehrána 

především se zahraničními soupeři, někteří z nich se pyšnili světovému renomé, a ne každý 

český klub se může pyšnit utkáním s reprezentací Kamerunu či Liverpoolem.  

Velmi prestižní utkání sehrál mostecký celek 10.7. 1960. A nejen, že se jednalo o utkání 

mezinárodní, dalo by se také nazvat mezikontinentálním, jelikož domácí celek hostil celek 

z Afriky. Tím celkem byla kamerunská reprezentace, kterou mostečtí fotbalisté zdolali 

v poměru 4:3.92 Tímto utkáním by se dala uzavřít jedna kapitola mostecké kopané, jelikož 

to bylo poslední mezinárodní utkání, které mostečtí odehráli na svém starém hřišti. 

Další mezinárodní utkání se odehrálo již na nově postaveném Letním stadionu. Na 

slavnostní otevření stadionu přijal pozvánku anglický FC Liverpool, který byl v  této době 

na turné po Československu. FK Baník Most podlehl FC Liverpoolu 1:4. Zápas sledovalo 

 
90 Průboj: Krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje. Ústí nad Labem: Krajský výbor Komunistické strany 

Československa v Ústí nad Labem, 6.2.1960, 12(16). s. [6]. ISSN 1804-5782. 
91 SOkA Most, f. MěNV – Most, ev. j. 137, inv. č. 954 - Převod sportovního stadionu na Technické služby 

města Mostu – 1961–1965 
92 Průboj: Krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje. Ústí nad Labem: Krajský výbor Komunistické strany 
Československa v Ústí nad Labem, 12.7.1960, 12(83). s. [4]. ISSN 1804-5782. 
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7000 diváků.93 Utkání s anglickým celkem by se dalo bez pochyby označit za 

nejvýznamnější utkání v historii klubu, a to včetně té novodobé.  

O dva roky později přivítali mostečtí klub až z daleké Asie, konkrétně z Taškentu 

v Uzbekistánu (součást SSSR), utkání bylo sehráno 23.4. 1962 a domácí celek podlehl 

Taškentu 1:4.94 Ve stejném měsíci sehráli mostečtí fotbalisté ještě jedno přátelské 

mezinárodní utkání, a to se švédským AIK Stockholm, se kterým uhráli remízu 3:3. AIK 

Stockholm v té době znamenal zvučné jméno a stejně tak o něm referoval deník Průboj: 

„…utkání domácího Baníku s osminásobným mistrem Švédska.“95 či „Začátkem dubna 

přijede do Československa jedno z nejznámějších švédských fotbalových mužstev, AIK 

Stockholm.“96 A tento prestižní soupeř přinesl i velkou diváckou návštěvu, cestu na stadion 

si tehdy našlo 8000 lidí.97 

 Za zmínku určitě stojí utkání, které bylo odehráno v roce 1963. Do Mostu přijel italský 

celek UISP Modena a prohrál výsledkem o několik fotbalových tříd 16:0. Deník Rudé právo 

o tomto utkání psal takto: „Snadné vítězství domácích fotbalistů nad italským celkem.“98 

Avšak za celkem UISP Modena bychom našli větší provázanost s československým 

sportem. Toto mužstvo sehrálo v Československu více utkání, další byly 21.8.1963 

s Rakovníkem, kterému podlehlo 7:199 a 2.6.1974 s Libercem 8:3100, který měl tentýž měsíc 

sehrát utkání v Modeně.101 Tato spolupráce mezi ČSVT a UISP Modena plynula z toho, že 

 
93 Průboj: Krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje. Ústí nad Labem: Krajský výbor Komunistické strany 

Československa v Ústí nad Labem, 25.5.1961, 13(124). s. [4]. ISSN 1804-5782. 
94 Obrana lidu: list Československé armády. Praha: Magnet-Press, 25.4.1962, 21(97). s. 6. ISSN 0231-
6218. 
95 Průboj: Krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje. Ústí nad Labem: Krajský výbor Komunistické strany 

Československa v Ústí nad Labem, 7.4.1962, 14(83). s. [4]. ISSN 1804-5782. Dostupné také z: 

http://kramerius-vs.svkul.cz/uuid/uuid:03b82640-141e-11e1-b28f-000d606f5dc6 
96Průboj: Krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje. Ústí nad Labem: Krajský výbor Komunistické strany 

Československa v Ústí nad Labem, 23.3.1962, 14(70). s. [6]. ISSN 1804-5782. Dostupné také z: 

http://kramerius-vs.svkul.cz/uuid/uuid:d1b23b60-15dd-11e1-ae54-000d606f5dc6 
97 Pravda: List Československé komunistické strany – odbočka Plzeň. Plzeň: Tiskařské a nakladatelské 

družstvo Pravda, 12.4.1962, 43(87). s. [4]. ISSN 1803-1633. 
98 Rudé právo: orgán Československé sociálně demokratické strany dělnické. V Praze: [s.n.], 17.8.1963, 

43-44(226). s. [4]. ISSN 0032-6569. 
99 Rudé právo: orgán Československé sociálně demokratické strany dělnické. V Praze: [s.n.], 21.8.1963, 

43-44(230). s. [4]. ISSN 0032-6569. 

100 Průboj: krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje. Ústí nad Labem: KV KSČ Ústí nad Labem, 03.06.1974, 

26(129). s. 4. ISSN 1804-5782.  
101 Průboj: krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje. Ústí nad Labem: KV KSČ Ústí nad Labem, 31.05.1974, 
26(127). s. 7. ISSN 1804-5782. 
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zkratka UISP značí Unione italiana sport populare – prakticky by se toto sdružení označit 

jako dělnické.102 

Sturm Graz sehrál přátelské utkání s mosteckým týmem v srpnu 1964 a mostečtí 

fotbalisté podlehli rakouskému celku v poměru 1:2103. V roce 1965 zavítal do Mostu 

anglický celek Derby County, jehož vznik se datuje až do roku 1884. Utkání se odehrálo 

v dubnu a mostecký celek vyhrál 1:0, avšak prestižní zápas pro mostecký celek narušilo 

počasí, a tak se cestu na stadion našlo jen 1000 diváků.104 18.5. 1972 od 17:00 sehrál Baník 

Most další mezinárodní přátelské utkání s dalším anglickým celkem, jímž byl Blackburn 

Rovers. Vstupenky se prodávaly buďto na stání za 10 Kčs, nebo na sezení za 13 Kčs.105 O 

tomto utkání bylo referováno jako o: „fotbalovém svátku v Mostě“106. Na toto utkání přišlo 

2500 diváků a museli být jistě překvapení, když Most dokázal zvítězit 1:0.107 

I přes to, že Baník Most nebyl účastníkem nejvyšší československé fotbalové soutěže, 

sehrál několik utkání, kterými se nemůže pyšnit většina klubů na českém území. 

Pozoruhodné je, že ve většině z těchto utkání dokázali mostečtí hráči zvítězit a díky tomu 

zlepšit jméno nejen sobě, ale i Československu. Tato přátelská utkání mohla být 

uspořádávána právě za tímto záměrem, jelikož právě ve sportu spatřoval komunistický režim 

šanci, jak se ukázat v mezinárodním měřítku v tom nejlepším světle, a právě mostecký celek 

byl ukázkovým příkladem, jelikož měl naprosto nový stadion, který mohl sloužit 

k reprezentaci nejen klubu, ale i režimu. Zajímavé je, že všechna utkání na novém stadionu 

se odehrála v rozmezí 10 let a od té doby tato aktivita utichla, jedním z důvodu může být 

období normalizace. 

5.4 Úspěchy klubu 

Mostecký celek dosáhl úspěchů i na domácí scéně, avšak nikdy se mu nepodařilo 

dosáhnout na vytoužený postup do nejvyšší fotbalové soutěže. Na ten dosáhl až na počátku 

21. století. Již výše jsem zmiňoval, že klub v poválečném období několikrát měnil název, 

 
102 Rudé právo: orgán Československé sociálně demokratické strany dělnické. V Praze: [s.n.], 28.5.1966, 
46-47(145). s. [4]. ISSN 0032-6569. 
103 Práce: [Čechy]. Praha: Deník Práce, 11.08.1964, 20(191). s. [6]. ISSN 0231-6374. 

104Rovnost: list sociálních demokratů českých. Brno: J. Opletal, 11.05.1965, 80(112). s. 6. ISSN 0862-

7967. Dostupné také z: https://kramerius-vs.nkp.cz/uuid/uuid:5825a320-1d9e-11e8-8ee4-005056825209  
105 ČEPELÁK, Josef a Václav ŠÁMAL. 90 let mostecké kopané: Fotbalová ročenka sezona 1998/99. 1999, 

s. 12. 
106 Průboj: krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje. Ústí nad Labem: KV KSČ Ústí nad Labem, 1972, 

24(115). s. 7. ISSN 1804-5782. 
107 Průboj: krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje. Ústí nad Labem: KV KSČ Ústí nad Labem, 1972, 
24(116). s. 8. ISSN 1804-5782. 



35 

 

což bylo zapříčiněno četnými reorganizacemi v oblasti sportu, které zde nebudou více 

podrobně rozebírány, jelikož stručný obrázek situace se dá vytvořit z kapitoly 4.1. Vzhledem 

k těmto procesům mostecký celek dosáhl různých úspěchů pod různými názvy.  

Když SK Most obnovil svou předválečnou činnost, začal nastupovat v I. A třídě 

Severozápadočeské župy, a to hned v sezóně 1945/46, kdy se umístili na druhém místě za 

mužstvem FK Teplice-Šanov. Obě mužstva získala stejný počet bodů, nicméně mostecký 

celek teplickým dvakrát podlehl. Ovšem to nemění nic na dominanci mosteckého celku, 

jelikož během 26 zápasů nastřílel obdivuhodných 127 branek s průměrem pěti branek na 

utkání.108 Roku 1948 se mění název na ZSJ Uhlomost Most. Ve stejné soutěži mostecký 

celek setrvával až do roku 1949, kdy došlo k reorganizaci soutěží a nejvyšší soutěží se stalo 

Celostátní mistrovství, druhou nejvyšší soutěží byla Zemská soutěž, která se hrála ve 4 

skupinách. ZSJ Uhlomost Most v této soutěži nastupuje ve skupině A. O rok opět dochází 

ke změně ve struktuře soutěží a vzniká Celostátní mistrovství II. a Zemská soutěž se 

přejmenovává na Oblastní soutěž, mosteckého se změna netýká a zůstává ve stejné soutěži i 

skupině. Oproti předchozímu roku je o poznání úspěšnější díky zisku prvního místa s jedinou 

prohrou z 22 utkání. 109 

Koncem roku 1952 proběhly výše popsané změny v organizaci klubů, což vedlo ke 

změně názvu mosteckého celku na DSO Baník Most. Zajímavý je také pohled na tabulku 

soutěže, ve které nastupoval mostecký celek. Tou soutěží byla krajská soutěž – Ústí nad 

Labem se 13 účastníky. Kdy necelá polovina celků nesla v názvu Baník, což poukazuje na 

to, jak moc byla v této době a oblasti těžba uhlí rozšířená. Podobné zastoupení měla 

z pochopitelných důvodů jen krajská soutěž – Ostrava.110 

 
108FK Teplice – historie [online]. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: 

https://www.fkteplice.cz/zobraz.asp?t=194546_tabulky 
109 KRÁL, Lubomír a Jindřich HORÁK. Encyklopedie našeho fotbalu - Sto let českého a slovenského 

fotbalu, domácí soutěže, s. 207-212.  
110 Tamtéž, s. 225-229. 
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O úspěšnějším období klubu se dá uvažovat prakticky od sezóny 1958/59, kdy si 

mostečtí fotbalisté zajistili postup do 2. fotbalové ligy, kde nastupovali ve skupině A. V roce 

1961 došlo k několika změnám. Tou první byla změna názvu na TJ Baník Most, druhou 

změnou byl sestup do Severočeské krajské soutěže, nicméně následující sezónu se Baník 

opět probojoval do 2. ligy. Změna v podobě názvu klubu se promítla i do podoby klubového 

loga (obrázek č. 2). Klubový znak tak přejal prvky, které se později staly tradičními pro 

mostecký celek, tedy zelená a černá barva, která měla spojitost převážně s povrchovými 

uhelnými doly. V druhé lize setrval až do roku 1969. Tentýž rok byla vytvořená třetí 

fotbalová liga, do níž Baník sestoupil.111  

Významný úspěch si TJ Baník Most připsal v roce 1972, kdy se mu podařilo vyhrát 

Perleťový pohár. Jedná se o turnaj, který byl založený už v roce 1932 a koná se v Žirovnici, 

což je obec poblíž Jindřichova Hradce.112 Dle dobového tisku Průboj vyhrál mostecký celek 

proti SONP Kladno v poměru 2:1 a utkání se zúčastnilo 2000 diváků. Ve finálovém utkání 

se setkal celek Baníku s týmem TJ Gottwaldov a utkání to muselo být pro nezaujatého diváka 

zajímavé, jelikož po základní hrací době byl stav 2:2, tak následovaly pokutové kopy, které 

 
111 Tamtéž, s. 250-309. 
112 Perleťový pohár – výsledky. FC Slavoj Žirovnice [online]. [cit. 2020-04-11]. Dostupné z: 
http://www.fcslavojzirovnice.cz/1972.htm 

Obrázek 3- logo TJ Baník Most 
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byly taktéž vyrovnané a musel rozhodnout šestý pokutový kop, který dopadl lépe pro 

mostecký celek, který se tak mohl radovat z celkového vítězství.113 

Obecně si myslím, že postupem času si fotbal v Mostě vybudoval pevnou pozici mezi 

ostatními „konkurenčními“ sporty, které se v Mostě provozovaly. Ať už máme na mysli 

hokej, košíkovou či házenou, nikdy nedosáhly takové úrovně jako právě fotbal. To může být 

dáno i historickou návazností, jelikož kopaná na Mostecku byla přítomna od roku 1905 

v podání německého obyvatelstva a od roku 1909 vznikl ryze český klub. Právě to může být 

jeden z faktorů, který poskytl kopané značnou výhodu. Pro srovnání může využít situaci 

v sousedním Litvínově, který je známý především díky hokeji, nicméně existuje i 

litvínovský fotbalový klub. Založený obou mužstev spadá do stejného roku – 1945, což 

zároveň znamená, že obě mužstva měla startovní čáru. Na druhou stranu existovala pro 

fotbalový klub mnohem větší konkurence, jelikož jeho založení mělo čtyřiceti až 

padesátileté zpoždění oproti zbytku republiky. 

5.5 Významní hráči 

Ale dobré výsledky mosteckého celku nebyly tím hlavním zdrojem potěšení, jelikož 

v poválečných letech do Mostu přichází tehdy čtrnáctiletý mladík jménem Josef Masopust. 

I když svou zářnou kariéru J. Masopust prožil zejména v jiných celcích, byl to SK Most, 

který mu dal příležitost prosadit se v dospělém fotbalu. 

 J. Masopust se narodil 9.2. 1931 ve Střimicích. Střimice jsou bývalá obec, která ležela 

necelé 2 kilometry od Mostu. Na přelomu let 1946 a 1947 bylo dle dobového tisku Svobodný 

směr připojeno k Mostu hned několik obcí, které utvořili tzv. Velký Most. Mezi připojené 

obce patřily Střimice, ale také Souš114, nicméně téměř o 10 let později se obec Střimice 

zapsala jako jedna z prvních obcí, která podlehla rozšíření těžby hnědého uhlí na Mostecku. 

Ve Střimicích J. Masopust vyrostl, a to nejen ve smyslu fyzickém, ale i v tom fotbalovém. 

 Ve Střimicích hrál fotbal až do svých čtrnácti let a jeho největším fotbalovým mentorem 

byl jeho otec, který v období první republiky hrál za Rudou hvězdu Braňany (nedalekou 

 
113 Průboj: krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje. Ústí nad Labem: KV KSČ Ústí nad Labem, 1972, 

24(179). s. 8. ISSN 1804-5782. Dostupné také z: https://kramerius-vs.nkp.cz/uuid/uuid:f676e030-f422-

11e6-89d0-005056822549 
114Svobodný směr: deník Československé strany národně socialistické. Plzeň: Akční výbor Čs. strany 

národně socialistické, 5.12.1946, 2(279). s. [1]. ISSN 1805-1650. 
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obec), a tak měl dostatek zkušeností na to, aby mohl trénovat vlastního syna.115 Nicméně 

vybavenost Střimic po fotbalové stránce byla velmi špatná, což je vcelku pochopitelné, 

jelikož Střimice měly v roce 1930 pouze 661 obyvatel. Ve svých čtrnácti letech J. Masopust 

uspěl v náboru do mosteckého dorostu a spolu s dalšími spoluhráči za něj začali hrát. Své 

první dorostenecké utkání odehrál v roce 1945 a zanedlouho Masopust začal projevovat svůj 

potenciál. O dva roky později, tedy ve svých šestnácti letech začal nastupovat za mostecký 

A-tým, který trénoval exsparťan a stříbrný reprezentant z mistrovství světa 1943 Jaroslav 

Burgr.116 Pochopení Masopustova otce nesdílela Masopustova matka, možná i ze 

sociokulturních faktorů, ve kterých rodina vyrůstala. Masopust pocházel ze 6 dětí a 

Masopustův otec pracoval jako horník, z čehož je možné si odvodit, že peněz nebylo nazbyt. 

Toto nepochopení ze strany matky se zlomilo až po utkání o první místo mezi SK Most a 

celkem z Ústí nad Labem. Masopust tuto událost popisuje takto: „Jednou jsme jeli s Mostem 

hrát do Ústí o první místo. Byl od nás tehdy vypraven vlak. Zápas jsme vyhráli 3:0 a já dal 

dva góly. Na zpáteční cestě za mnou přišel jeden z mosteckých fanoušků a předal mi klobouk 

plný peněz se slovy: „Josef, víme, že žereš jak zjednanej, tak tady máš trochu peněz a najez 

se.“ Fanoušci se tehdy na mě složili. Vzpomínám si, že jsem ten klobouk popadl a hrdě ho 

doma položil mámě na stůl. Myslel jsem, že to s ní praští, protože tolik peněz pohromadě 

nikdy neviděla. To bylo asi poprvé, co jsem mámu přesvědčil, že fotbal není jen nesmyslné 

čutání do balónu.“117 Z tohoto krátkého příběhu vyplývá i další věc, i přes svůj mladý věk a 

krátkou dobu, jakou působil v Mostě se svými výkony Masopust zařadil mezi nejlepší hráče 

klubu. Což pochopitelně vedlo k tomu, že zájem o jeho služby začaly mít i jiné kluby a byly 

to Teplice a zejména teplický trenér Josef Vytlačil, který ho dokázal získat na svou stranu.  

Teplické barvy hájil Masopust po dobu dvou let – přesně do 29.4. 1952. Právě tento rok 

znamenal Masopustův nástup na vojnu, naštěstí pro něj si ho všiml trenér Karel Kolský, 

který hledal hráče a sestavoval nové pražské armádní družstvo – ATK (Armádní 

tělovýchovný klub) Praha, později ÚDA (Ústřední dům armády) a nakonec fungoval pod 

názvem Dukla Praha. V tomto klubu působil nejdéle ve své kariéře (15 let) a získal 8 

ligových titulů a významné úspěchy zaznamenali také na světové scéně. Díky svým 

výborným výkonům dostal i pozvánku do Československé reprezentace, svůj první 

reprezentační zápas odehrál v roce 1954 proti Maďarsku a byl to pouze jeden z celkových 

 
115 Josef Masopust – kariéra, Josef Masopust [online]. [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 

http://www.josefmasopust.com/index.php?page=400200&lang=cz 
116 Tamtéž 
117 ČEPELÁK, Josef a Václav ŠÁMAL. 90 let mostecké kopané: Fotbalová ročenka sezona 1998/99. 1999, 
s. 14.  
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63 zápasů. V roce 1960 získal s reprezentací bronzovou medaili z mistrovství Evropy ve 

Francii a o 2 roky později se mohl pyšnit stříbrnou medailí z mistrovství světa v Chile, kde 

se československý národní tým probojoval do finále jak naprostý outsider.118 Masopustovi 

výkony neunikly ani široké veřejnosti, a to nejen v rodném Československu, ale po celém 

světě. V prosinci 1962 se stal prvním československým a jediným119 fotbalistou, který 

dosáhl na Zlatý míč.120 

Kromě Josefa Masopusta, který se stal českou fotbalovou legendou, mostecký klub 

vychoval i další hráče, kteří zanechali velmi významnou stopu v českém fotbalu. Jmenujme 

například Vladimíra Káru. V. Kára se narodil v Mostě, kde pravděpodobně hrál až do 

dorostu, nicméně s dospělým fotbalem začíná v TJ VCHZ Pardubice, poté se přes TJ SONP 

Kladno dostává až do TJ Sparta ČKD Praha, za kterou odehrál 103 zápasů.121 Dalším 

odchovanci jsou Milan Čermák s 218 utkáními v 1. československé fotbalové lize122, 

Miroslav Mička s téměř 190 utkáními v 1. lize 123 či Pavel Chaloupka – reprezentant 

Československé reprezentace s 219 utkáními za Bohemians Praha.124  

Významné momenty zažil mostecký celek především v prvních dvaceti letech 2. 

poloviny 20. století, které jsem popsal v předchozích kapitolách. Následující roky nepřinesly 

pro klub mnoho úspěchů a nastala fáze stagnace, kdy se klub v 70. a 80. letech se klub 

pohyboval střídavě ve 2. a 3. lize a nepodával konzistentně kvalitní výkony, které by mu 

pomohli dosáhnout významnějších milníků. Ze sportovního hlediska nicméně stojí za 

zmínku návštěva, která do Mostu zavítala v roce 1980. Do Mostu přijela trojice 

internacionálů ve složení – Antonín Panenka, Pavel Chaloupka a Zděnek Hruška.125 Všichni 

 
118 Josef Masopust – kariéra, Josef Masopust [online]. [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 

http://www.josefmasopust.com/index.php?page=400200&lang=cz 
119 V roce 2003 získal Zlatý míč Pavel Nedvěd, který ale reprezentoval Českou republiku, 
120 Rudé právo: orgán Československé sociálně demokratické strany dělnické. V Praze: [s.n.], 

18.12.1962, 42-43(349). s. [4]. ISSN 0032-6569. Dostupné také z: 

https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:de592d71-ce6e-4b7c-a9c2-4f0a2e8dd44b 
121 Vladimír Kára. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Kára 
122 Milan Čermák. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2020 [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_%C4%8Cerm%C3%A1k 
123 Miroslav Mička. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2019 [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Mi%C4%8Dka 
124 Pavel Chaloupka. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2020 [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Chaloupka 
125 Příspěvek z kroniky města Mostu 1980. In: Město Most [online]. [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: 
https://www.mesto-most.cz/kroniky-mesta-mostu-z-let-1979-az-1982/d-4869 
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3 byly momentálně hráči pražské Bohemians a za organizaci mohli Mostečané 

pravděpodobně děkovat mosteckému rodáku Pavlu Chaloupkovi.   
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6 VÝVOJ A SITUACE KLUBU V OBDOBÍ 1989-2020 

6.1 Situace v klubu po změně režimu a vzniku ČR 

Po změně režimu v roce 1989 dochází k zásadním změnám a tato změna poznamenala i 

sportovní odvětví. Sport v Mostě byl do té doby organizován zejména v TJ Baník SHD Most, 

kdy např. v roce 1957 do TJ Baník Most spadala tato sportovní odvětví – kopaná, košíková, 

tenis, lední hokej, lehká atletika, box ad.126 Jedním z prvních klubů, který se osamostatnil 

byl fotbalový tým FK Baník SHD Most, který po tomto rozhodnutí musel najít způsob, jak 

financovat svou činnost. Mostecký klub využil strategickou pozici, kterou poskytoval Letní 

stadion a ve svých prostorách začal provozovat burzu, která se na stadion přesunula 

z autodromu, který se nachází na okraji města. Burza se záhy stala stálým zdrojem financí 

do klubové kasy až do roku 1995. Nicméně i přes tyto příjmy představitelé klubu hledali 

silného partnera, který by pomohl s financováním klubu.127 To se podařilo v roce 1996 se 

vstupem Mostecké uhelné společnosti k čemuž částečně pomohl i bývalý zaměstnanec a 

následně dlouholetý ředitel Emil Boukal.128 

 Kromě klubu FK Baník SHD Most129 existovali v Mostě i jiné kluby. O jednom z nich 

jsem se již zmiňoval v jedné z předešlých kapitol. Tím klubem je TJ Baník Souš, který také 

několikrát pozměnil svůj název. Svými úspěchy se nemohl rovnat mužstvu FK Baník SHD 

Most, nicméně vynikal především v práci s mládeží, kde se pravidelně účastnili 

celorepublikových soutěží. Soušský A-tým se pohyboval především v krajských soutěžích. 

V roce 2011 se mu podařilo poustoupit do divize B, kde setrvává doteď. 

Důležitým subjektem, který později výrazně ovlivnil směr vývoje mosteckého fotbalu je 

Mostecký fotbalový klub, o. p. s. (MFK) Založen byl v roce 1991 trojicí Josef Čepelák, 

Milan Gabriš, a Josef Houška. Důležité je, že se MFK věnoval pouze mládežnické kopané a 

sám nikdy nedisponoval seniorským mužstvem. Od jeho založení několikrát změnil svůj 

název – od EKO Most, FK TOROL Most až po Mostecký fotbalový klub, o. p. s. MFK 

v průběhu své existence navázal několik spoluprací s jinými fotbalovými celky – FK 

Teplice, FK SIAD Most či FK Baník Souš. V roce 2012 se vlastníkem klubu stalo město 

Most a v roce 2016 vzniklo i seniorské mužstvo MFK.  

 
126 SOkA Most, f. ČSMOV – Most, ev. j. 31, inv. č. 83 - Sportovní záležitosti 1948–1967 
127 Z rozhovoru s Janem Štefkem (bývalý šéftrenér mládeže a asistent trenéra A – mužstva) ze dne 7.7.2020 
128 Z rozhovoru se Zděnkem Kopasem (šéftrenér žákovských kategorií a dlouholetý trenér mládežnických 

kategorií) ze dne 21. 7. 2020 
129 Ke změně názvu došlo v roce 1993 
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6.2 FC MUS Most 

Vzhledem ke geografické poloze města Most a nalezištím hnědého uhlí je pochopitelné, 

že k místnímu rozvoji přispívají i těžební společnosti – a to zejména finančními dary. 

Těžební společnosti podporují vzdělávání – příkladem může být společnost Vršanská uhelná 

a její grantový projekt Chytré hlavy130, ale dále i velkou měrou přispěli k rozvoji sportu 

v Mostě.  

FK Baník SHD Most byl prvním sportovním klubem v Mostě, který prošel zásadní 

proměnou díky financím poskytovaným těžební společností, a to konkrétně Mosteckou 

uhelnou společností.  

V roce 1992 byla schválena českou vládou nová energetická politika a rok na to (1993) 

vzniká Mostecká uhelná společnost (dále jako MUS). Kolem MUS je vytvořena spletitá sít 

firem, které jsou na MUS různými způsoby napojené. V těchto firmách figurovali tito 

manažeři: Antonín Koláček, Jiří Diviš, Petr Kraus, Oldřich Klimecký a Marek Čmejla a po 

částech zkupovali akcie firmy.131  

V roce 1999 dochází k prodeji 46% podílu firmy MUS státem a kupujícím podílu se 

stává firma Investenergy, která patří pod společnost Appian group a stává se tak většinovým 

vlastníkem akcií MUS. Výše zmiňovaní manažeři byli obviněni z tunelování firmy a praní 

peněz ve Švýcarsku. MUS je velice kontroverzním subjektem, jelikož od roku 2003 je případ 

řešen českou protikorupční policií a od roku 2005 i policií švýcarskou. 132 

 
130 Projekt Chytré hlavy. Chytré hlavy [online]. [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: 

https://chytrehlavy.cz/2019/index.html#ograntu 
131 Mostecká uhelná společnost. Idnes [online]. 7. 9. 2019 [cit. 2020-07-21]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/mostecka-uhelna-kauza-soud-

privatizace.A190902_499175_domaci_zaz 
132 Příběh Mostecké Uhelné. Mostecká uhelná [online]. [cit. 2020-07-21]. Dostupné z: 
http://www.mosteckauhelna.cz/pribeh.php 
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MUS vstupuje do mosteckého fotbalu v roce 1996, kdy odkupuje od města Most 82,48% 

podíl akcií a stává se tak majoritním vlastníkem, zbylé akcie si ponechalo město Most.133 Se 

vstupem MUS do fotbalu se pojí i jméno jednoho z později obžalovaných manažerů. Je jím 

Oldřich Klimecký, který se v roce 1995 stává generálním ředitelem MUS134 a o rok později 

se stává i prezidentem FC MUS Most. V témže roce dochází i ke změně názvu z FK Baník 

SHD Most na FC MUS Most.  

Vedle změny názvu došlo také ke změně loga (obrázek č. 5.), které tak dostalo podobu, 

kterou mostecký klub s drobnými změnami využíval až do svého rozpadu. Do loga FC MUS 

Most přibyl lev, který je jedním ze symbolů města Most a také kladiva jakožto symbol 

horníků. Roli, kterou mělo uhlí na Mostecku také podtrhuje černá a zelená barva, a to jak ve 

znaku fotbalového klubu, tak i ve znaku MUS. (obrázek č. 4.) 

Motivací MUS pro vstup do mostecké kopané byla dle prezidenta klubu dvojí – jednak 

MUS jednala z nutnosti zachránit klub před hrozícím zánikem, druhým důvodem byl prostor 

pro reklamu MUS. Nad těmito dvěma důvody stál zastřešující faktor, který přiměl MUS 

vstoupit do mostecké kopané a tím byla mládežnická výchova.135 Zde je vidět, že role, které 

Oldřich Klimecký zastával nebyly od sebe dostatečně oddělené a zůstává tak nejasné, co 

bylo tím hlavním důvodem.  

 
133 Kronika města Mostu - 2003 - XII. - Sport, A – jednotlivá sportovní odvětví. TROJANOVÁ, Petra. 

Kronika města Mostu - 2003 [online]. 2004, s. 228-229 [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: https://www.mesto-

most.cz/assets/File.ashx?id_org=9959&id_dokumenty=4848 
134 Oldřich Klimecký. Mostecká uhelná [online]. [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: 

http://www.mosteckauhelna.cz/osoby.php?osoba=25 
135 ČEPELÁK, Josef a Václav ŠÁMAL. 90 let mostecké kopané: Fotbalová ročenka sezona 1998/99. 1999, 
s. 14. 

Obrázek 4- logo Mostecké uhelné společnosti 



44 

 

V sezóně, kdy do klubu vstoupila MUS hrál mostecký celek 3. nejvyšší fotbalovou ligu 

a byl pod vedení trenéra Antona Stehlíka. Konečná tabulka sezóny vypadala tak, že se FC 

MUS Most nacházel na druhé nepostupové příčce, ale z důvodu, že B mužstvo Slavie Praha 

nemělo zájem o postup do vyšší soutěže, postoupil mostecký klub. 136  

Výraznější změny díky přítomnosti MUS jsou viditelné od roku 1998. Zaprvé došlo 

k ustálení výkonosti a FC MUS Most tak setrvával už druhým rokem ve 2. nejvyšší soutěži, 

kde se udržel až do roku 2005. Příčinou podávání konzistentních výsledků může být i 

poměrně velký přiliv nových hráčů do klubu, a to i přes to, že sám Oldřich Klimecký 

prohlásil, že se FC MUS Most bude snažit jít tzv. „blšanskou cestou“, tedy že se klub bude 

soustředit na vlastní odchovance a mladé hráče. Do jaké míry se této cesty držel ukazuje 

přestupová aktivita v sezóně 1998/99, kdy do klubu přišlo 9 nových hráčů, mezi nimi byl i 

tehdy 22letý Jiří Štajner137, který odehrál 37 zápasů za Českou reprezentaci a 229 zápasů za 

Hannover v nejvyšší německé lize. 

Finanční podpora, která byla poskytována MUS se projevovala především v klubové 

infrastruktuře, kdy jedna investice zásadně proměnila i tvář města. Tou investicí bylo 

vybudování mládežnického tréninkového areálu v ulici Albrechtická. Výstavba areálu stála 

přibližně 4 miliony korun a stala se „domovem“ pro mládežnické týmy, kterých měl FC 

 
136 Tamtéž, s. 17. 
137 Tamtéž, s. 18-19. 

Obrázek 5 - logo FC MUS Most 1996 
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MUS Most kolem čtrnácti. Areál vznikl na pozemku, který byl pronajat městem Most. 

V areálu bylo vybudováno 12 200 m2 travnaté plochy, tribuna pro 130 fanoušků (rodičů) a 

také zázemí s halou, ve které se pořádali zimní turnaje. Areál byl slavnostně otevřen 22. 

března 1999 žákovským utkáním FC MUS Most – AC Sparta Praha.138 

V roce 1999 se FC MUS Most dostal mezi 49 klubů v republice, které byly vybrány 

Českomoravským fotbalovým svazem do projektu, ve kterém tyto vybrané týmy budou 

spolupracovat s určitou základní školou, na které se zřídí sportovní třídy. K tomu došlo od 

nového školního roku, tj. od 1. 9. 1999. Spolupráce byla navázána s 10. ZŠ školou, kde bylo 

zřízeno 7 sportovních tříd, ve kterých jsou do vyučovacích osnov zapracovány rozšířené 

hodiny tělesné výchovy, které poskytnou prostor pro trénink fotbalu.139  

FC MUS Most navázal i zahraniční kontakty, a to především v mládežnických 

kategoriích – spolupráce probíhala s Dresden-Nord, SV Lengefeld, Heidenauer SV, ale i 

s holandskými kluby z Meppelu, kde se koná mezinárodní turnaj Drenthe Cup. Mostečtí 

mládežníci dokázali tento prestižní turnaj 2x vyhrát – poprvé v roce 1998 v kategorii staršího 

dorostu a starších žáků a poté hned rok na to (1999) ve stejných kategoriích.140 V roce 1999 

došlo k uzavření smlouvy, která stvrdila partnerství mezi Mostem a nizozemským městem 

Meppel. Tato smlouva zaručovala spolupráci v oblasti: „kontaktů a výměn mezi úředními a 

správními orgány obou měst, stejně tak v oblasti podnikatelské, kulturní a zdravotní, dále v 

oblasti vzdělávání, sportu, bytové výstavby a dalších oblastech života obou města a jejich 

občanů.“141 Smlouva byla podepsaná s platností na 10 let. V roce 2002 měla přijet 

k přátelskému utkání mládežnická mužstva z Meppelu a Nijeveenu, nicméně návštěvu 

přerušily povodně, které v té době zmítaly Českou republikou, a tak se návštěva uskutečnila 

až o rok později. V roce 2003 přijelo mužstvo MVV Alcides (Meppel), které sehrálo 

přátelské utkání s mosteckým A-mužstvem.142 Těchto výměnných pobytů se v horizontu 

několika let uskutečnilo více než 10, a to nejen ve smyslu sportovním, ale i kulturním či 

úředním. Avšak kopaná zásadně napomohla utužení vztahu. 

 
138 Tamtéž, s. 23. 
139 Tamtéž, s. 29. 
140 Tamtéž, s. 29. 
141 Kronika města Mostu - 2009 - XII. - Kontakty se zahraničím, 2010. TICHÁ, Karolína. Kronika města 

Mostu - 2009 [online]. s. 131 [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://www.mesto-

most.cz/assets/File.ashx?id_org=9959&id_dokumenty=14487 
142 Sport 2003 - fotbalový výlet – mládežnické týmy v Mostě, 2003. In: Stedenbandmeppelmost.nl [online]. 
[cit. 2020-07-9]. Dostupné z: http://stedenbandmeppelmost.nl/index.php?q=node/92 
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Další investice se týkaly především seniorského mužstva. Došlo k modernizaci Letního 

stadionu, který byl v nevyhovujícím stavu, jelikož byl postaven před více než třiceti lety. 

Došlo k rekonstrukci škvárového hřiště, které se změnilo na hřiště travnaté a bylo využíváno 

především pro tréninky, rekonstrukce se také dočkalo klubové zázemí. Byly vybudovány 

regenerační prostory – vířivka, sauna, bazén a zrekonstruovány šatny.143 

MUS držela většinový podíl po dobu šesti let a  za tuto dobu se podařilo vytvořit 

profesionální klubové prostředí. Je nutné si uvědomit, že veškeré investice, které do klubu 

plynuly, umožnily vytvořit takové prostředí, kterého častokrát nedosahovaly ani prvoligové 

kluby. MUS tedy položila základní kámen profesionálního fotbalu a poskytla finance, které 

otevřeli dveře mosteckému týmu mezi fotbalovou elitu. 

V roce 2003 se MUS stahuje z mostecké kopané a prodává svůj veškerý podíl, tj. 82,48 

%. Předkupní právo mělo město Most jako druhý největší vlastník akcií, nicméně Most 

tohoto práva nevyužil, a tak byly akcie prodány italskému investorovy SIAD, který se 

zaměřoval na výrobu a distribuci technických plynů.  

6.3 FK SIAD Most 

Společnost SIAD144 je italská společnost založená v roce 1927. Specializuje se zejména 

na distribuci technických plynů.145 Společnost nebyla na Mostecku neznámou, jelikož na 

český trh vstoupila už v roce 1993, kdy byla založena společnost SIAD Technické plyny, 

která měla své sídlo v nedalekých Braňanech, zároveň držela od sezóny 1996/97 určitý 

vlastnický podíl v braňanském fotbalovém klubu a byla hlavním sponzorem Severočeského 

poháru – SIAD Cup. 

 
143 ČEPELÁK, Josef a Václav ŠÁMAL. 90 let mostecké kopané: Fotbalová ročenka sezona 1998/99. 1999, 

s. 22. 
144 Societa Italiano Acetylene e Derivate 
145 Společnost SIAD. SIAD [online]. [cit. 2020-07-1]. Dostupné z: https://www.siad.com/cs 

Obrázek 6 – logo SIAD 
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K oficiálnímu převzetí došlo 24. února 2003. MUS zůstala v klubu do konce jako roku 

2003 jako generální partner. Společnost SIAD Technické plyny měla podobnou motivaci 

jako MUS v roce 1996, tedy svou vlastní propagaci. Hlavní personou, která stála za vstupem 

společnosti SIAD Technické plyny do mosteckého klubu, byl jednatel společnosti Petr 

Kabíček. Po změně hlavního akcionáře klub pokračoval do konce sezóny 2002/03 pod 

starým názvem FC MUS Most a byl velmi blízko k vytouženému postupu do první ligy, 

avšak snahy byly neúspěšné a FC MUS Most skončil na čtvrté nepostupové příčce. 

V červenci roku 2003 dochází ke změně názvu klubu, z názvu mizí bývalý vlastník 

Mostecká uhelná společnost (MUS) a mění se na FK SIAD Most.146 

V následující sezóně (2003/04) FK SIAD Most „přezimoval“ na slibné třetí pozici, 

nicméně tuto pozici nedokázal v jarní části udržet a na konci sezóny skončil na 9. pozici, což 

vedlo k odvolání dosavadního trenéra Michala Zacha, kterého nahradil Přemysl Bičovský, 

který do Mostu přišel z Braňan.147 Při převzetí mosteckého klubu Petr Kabíček ujišťoval, že: 

„V Braňanech teď cítí nejistotu, co s nimi bude. Ale můžu je ubezpečit, že neodcházíme. 

 
146 Kronika města Mostu - 2003 - XII. - Sport, A – jednotlivá sportovní odvětví. TROJANOVÁ, Petra. 

Kronika města Mostu - 2003 [online]. 2004, s. 228-229 [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: https://www.mesto-

most.cz/assets/File.ashx?id_org=9959&id_dokumenty=4848 
147 Kronika města Mostu - 2004 - XIII. - Sport, A – jednotlivá sportovní odvětví. TROJANOVÁ, Petra. 

Kronika města Mostu - 2004 [online]. s. 211 [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://www.mesto-
most.cz/assets/File.ashx?id_org=9959&id_dokumenty=4846 

Obrázek 7 - logo FK SIAD MOST 
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Braňany pro nás budou dál významným centrem fotbalu.“148 Spíše, než významným centrem 

se Braňany staly B-týmem FK SIADu Most, jelikož jejich hřiště začalo být využíváno 

týmem FK SIAD Most B a došlo ke „splynutí“ těchto dvou klubů.   

6.4 Postup do první ligy 

Sezona 2004/05 byla zlomem, který odstartoval změnu, jež zásadně proměnila nejen 

mosteckou kopanou, ale výrazně se dotkla i života ve městě. Peníze, které byly v uplynulých 

letech do mostecké kopané investovány se začaly projevovat a nejviditelnější dopad bychom 

mohli pozorovat na počínání A – mužstva, které bylo v této sezóně dominantní a 

zaznamenalo jedinou porážku. Kvalitní výkony vedly k tolik touženému postupu do první 

fotbalové ligy s bodovým náskokem třinácti bodů před druhou FC Vysočina Jihlava.149 

 S postupem mezi fotbalovou elitu se nicméně nepojila pouze radost a euforie, ale 

také starosti, a to zejména ty spojené s finanční podporou, jelikož s vyšší úrovní také 

přicházejí větší finanční nároky. Druhým problémem byl nevyhovující stav Letního 

stadionu, jelikož se neshodoval se stanovisky, která byla vydána ČMFS a byla shrnuta pod 

projekt Stadiony 2003. Cílem projektu Stadiony 2003 bylo modernizovat prvoligové 

stadiony tak, aby splňovaly podmínky stanovené fotbalovou federací UEFA.150 S vidinou 

touženého postupu se začíná modernizovat Letní stadion už v průběhu sezóny 2004/05. Po 

úspěšném pohárovém utkání 27. října 2004, kdy Most překvapivě porazil celek Sparty Praha 

došlo k slavnostnímu představení nově rekonstruovaného hřiště s umělým povrchem třetí 

generace a zároveň nově vystavěného umělého osvětlení.151 V jarní části sezóny dochází 

k rekonstrukcím, které jsou nutné pro splnění prvoligových podmínek, tj. mít umělé 

osvětlení u hlavního hřiště a zaručit dostatek sedaček s opěrkami.152 

I v této sezóně zavítalo do Mostu několik významných návštěv. V říjnu 2004 dorazila do 

Mostu návštěva z Itálie, konkrétně zastupitelé italského vlastníka klubu SIAD – prezident 

 
148 Fotbalovému Mostu už vládnou plynaři, 25. února 2003 In: Idnes  [online]. [cit. 2020-07-15]. Dostupné 

z: https://www.idnes.cz/fotbal/domaci-souteze/fotbalovemu-mostu-uz-vladnou-

plynari.A030225_110303_fot_dsouteze_mn 
149 Kronika města Mostu - 2005 - XII. Sport, A – Jednotlivá sportovní odvětví, 2006. TROJANOVÁ, Petra. 

Kronika města Mostu - 2005 [online]. s. 25 [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://www.mesto-

most.cz/assets/File.ashx?id_org=9959&id_dokumenty=4844 
150 Fotbalové stadiony se budou měnit, 30. ledna 2002 In: IRozhlas.cz [online]. [cit. 2020-07-15]. Dostupné 

z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/fotbalove-stadiony-se-budou-menit_200201300815_mkaclova 
151Rekonstrukce osvětlení, 2004. In: FK SIAD Most [online]. [cit. 2020-07-8]. Dostupné z: 

http://www.fksiadmost.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2004102301. Dostupné v archivu pořízeném dne 

10.1. 2005. 
152 Zaměřeno na rekonstrukci, 2005. In: FK SIAD Most [online]. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: 

http://www.fksiadmost.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2005020101. Dostupné v archivu pořízeném dne 
27.2. 2005   
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SIAD –dr. Roberto Sestini, prezident pro Evropu – dr. Bernardo Sestini a generální ředitel 

společnosti – Ing. Giangiacomo Caladara. Tříčlenná návštěva si prohlédla klubové zázemí, 

seznámila se s jednotlivými hráči a zhlédli modelové utkání dvou seniorských mužstev a 

trénink mládeže.153 I nadále se udržoval kontakt s partnerským městem Meppel. V rozmezí 

od 2. do 5. června 2005 do Mostu dorazila výprava mládežnických týmů FC Meppel, 

SVN'69 a Alcides. Kromě účasti na mládežnickém fotbalovém turnaji navštívili i kulturní 

památky v Mostě.154 

Tečkou za úspěšnou sezonou byla oslava historického postupu mezi fotbalovou elitu. 14. 

června 2005 se uskutečnilo exhibiční utkání uspořádané Nadací fotbalových internacionálů. 

Na Letním stadionu v Mostě se odehrála 3 utkání. V prvním utkání se představili novináři 

proti sponzorům klubu. Za sponzory nastoupil prezident klubu Petr Kabíček a mezinárodní 

ředitel společnosti SIAD Bernardo Sestini, který také poskytl rozhovor, ve kterém zhodnotil 

postup do první ligy: „Je to pro nás velká reklama. Navíc první liga je důležitá i pro samotné 

město Most. Dá mu více publicity, bude v Česku vidět více jak doposud.“ V druhém utkání 

proti sobě nastoupili bývalí mostečtí hráči a internacionálové nad 35 let, za které nastoupil 

například Karel Jarolím, Petr Rada, Pavel Chaloupka. Ovšem hlavním zájmem fotbalového 

odpoledne byl zápas mezi současnými hráči FK SIAD Most a Mužstvem hvězd, za které 

nastoupil držitel Zlatého míče Pavel Nedvěd či Vratislav Lokvenc.155 

6.5 Mezi fotbalovou elitou 

Po postupu do první ligy se fotbal stal dominantním sportem v Mostě a těšil se obrovské 

podpoře nejen ze strany fanoušků, ale i ze strany města Most jako minoritního akcionáře 

klubu. Podpora ze strany města byla především ve formě dotací, jako odměnu za postup do 

1. ligy město darovalo 3 miliony korun na opravu, pojištění a provoz stadionu a za další 2 

miliony město nakoupilo reklamu u FK SIAD Most.156 Svým postupem a proměnou tváře 

Letního stadionu došlo také k negativnímu dopadu na mostecký atletický klub AK Most, 

jelikož při přestavbě byl zrušen běžecký ovál a atleti tak byli nucení hledat si nové zázemí, 

 
153 Kronika města Mostu - 2004 - XIII. - Sport, A – jednotlivá sportovní odvětví. TROJANOVÁ, Petra. 

Kronika města Mostu - 2004 [online]. s. 213 [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://www.mesto-

most.cz/assets/File.ashx?id_org=9959&id_dokumenty=4846 
154 Sport 2005 - fotbalový výlet – mládežnické týmy v Mostě, 2005. In: Stedenbandmeppelmost.nl [online]. 

[cit. 2020-07-9]. Dostupné z: http://stedenbandmeppelmost.nl/index.php?q=node/90 
155 Mostecké listy [online], s. 7, 2005(6) [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://listy.mesto-

most.cz/assets/File.ashx?id_org=100336&id_dokumenty=1149 
156 Kronika města Mostu - 2005 - II. Politický a veřejný život města, B – Hospodaření města, 2006. 

TROJANOVÁ, Petra. Kronika města Mostu - 2005 [online]. s. 25 [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: 
https://www.mesto-most.cz/assets/File.ashx?id_org=9959&id_dokumenty=4844 
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které našli na především na základních školách a jejich tělocvičnách. Jako příklad atraktivity 

a oblíbenosti kopané můžeme využít hned historicky první zápas, který FK SIAD Most 

v nejvyšší soutěži odehrál. Zápas byl atraktivnější i vzhledem k soupeři, kterým byl celek 

FK Teplice. Teplice se nacházejí nedaleko Mostu, a tak by se dalo hovořit o určité rivalitě, 

která mezi těmito kluby panuje. 

Utkání se odehrálo 7. srpna 2005 na Letním stadionu v Mostě a domácímu celku se 

povedlo vstoupit do nové sezóny vítězně 2:1. Nejvýznamnějším aspektem tohoto utkání byla 

jeho divácká návštěva. Dle oficiální statistiky bylo na stadionu přítomno 11 729 diváků, 

avšak kapacita stadionu činila pouze 7 500 diváků, což znamená, že kapacita byla 

překročena o 55 %.157 (Návštěvnost ilustruje obrázek č. 8.) Překročením povolené kapacity 

stadionu mostecký celek riskoval vysokou pokutu, avšak vysoká návštěvnost byla 

očekávána, a tak byly zajištěny patřičné bezpečnostní opatření a také bylo požádáno o 

udělení výjimky ČMFS. Emil Boukal, generální ředitel klubu uvedl: "Svaz jsme na to 

upozornili a ten nám vyšel vstříc. Bylo řečeno, že pokud zajistíme bezpečnost, přimhouří 

oči. Pořadatelskou a pořádkovou službu, zdravotníky, lékaře, sanitky, prostě všechny tyhle 

věci jsme na stadiónu zdvojnásobili." A podobným způsobem reagoval i ředitel fotbalové 

ligy Ivo Lubas: "Přece nebudeme vyhánět lidi ze stadiónů jen kvůli administrativním 

opatřením." 

 
157 Detail zápasu FK SIAD Most – FK Teplice. Fortunaliga.cz [online]. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: 
https://www.fortunaliga.cz/zapas/2882-mst-tep 

Obrázek 8- zápas FK SIAD Most – FK Teplice 
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Vysokou návštěvnost si FK SIAD Most držel po celou sezónu a na konci sezóny se 

pohyboval ve statistických tabulkách na předních příčkách v počtu návštěvnosti. 

V průměrné návštěvnosti se FK SIAD Most umístil na 3. místě, za Libercem a Spartou 

Praha.158 Ve své premiérové sezóně skončil mostecký celek na 10. místě, což můžeme 

označit za sezónu úspěšnou, jelikož hlavním cílem bylo pochopitelně se v nejvyšší lize 

udržet. A stejně tak jako předchozí rok, tak i tento rok město Most přispělo na provoz klubu, 

tentokrát dotací ve výši 7 milionů korun. Pro úspěšné setrvání v nejvyšší lize FK SIAD Most 

zvolil jinou cestu, než kterou šel doposud a začal se více spoléhat na přestupovou politiku, 

která měla za příčinu větší fluktuaci hráčů, a především příliv cizokrajných hráčů. K tomu 

také přispěla výměna trenéra v polovině sezóny, kdy stávajícího Přemysla Bičovského 

vystřídal Zděnek Sčasný.159 Kromě nového trenéra přišlo do klubu 9 nových hráčů: Aleš 

Pikl, přestup z FC Tescoma Zlín, Michal Gašparík, přestup z Spartak Trnava, Martin 

Zbončák, přestup z SK Slavia Praha, Alex Mendy, přestup z FC Marila Příbram, Gaël 

Suares, přestup z SM Caen, Vitali Trubila, přestup z Darida Zhdanovichi, Arnaud Kouyo, 

hostování z US Lecce, Daniel Hykl, z dorostu, Andrew Hainault, přestup z Montreal Impact. 

6 z těchto hráčů bylo hráči zahraničními.160 Do B – týmu přišli ještě Ali Osumanu z Ghany 

či Brazilec Carlos Graciano. Na tuto politiku klubu začali negativně reagovat někteří 

fanoušci klubu.161 Příkladem může být domácí utkání se Slováckem, kdy radikálnější část 

mosteckých fanoušků vyvěsila transparent s nápisem: „Nejsme cizinecká legie“.162  

Dalším „útok“ na mostecké hráče se odehrál v sezóně 2007/08 v druhém kole v zápase 

s FC Baník Ostrava, ostravští fanoušci jsou známi svou radikální částí, která verbálně 

napadala mostecké hráče tmavé pleti. Tyto útoky se rozhodl prezident klubu řešit právními 

kroky a věc předal ČMFS z podezření z rasismu ze strany ostravských fanoušků, zároveň se 

 
158 Statistika návštěvnosti. Fortunaliga.cz [online]. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: 

https://www.fortunaliga.cz/statistiky-

lidri?status=0&season=2006&club=28&game_limit=0&nationality=&age=0&list_number=0&unit=7  
159 Kronika města Mostu - 2005 - XII. - Sport, A – Jednotlivá sportovní odvětví, 2006. TROJANOVÁ, 

Petra. Kronika města Mostu - 2005 [online]. s. 214 [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://www.mesto-

most.cz/assets/File.ashx?id_org=9959&id_dokumenty=4844 
160Soupiska, 2006. In: FK SIAD Most [online]. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: 

http://www.fksiadmost.cz/newphprs/showpage.php?name=soupiska. Dostupné v archivu pořízeném dne 

4.3. 2006   
161 Věřím, že fanoušci všechny cizince bez problémů přijmou, říká Petr Kabíček, 2006. In: FK SIAD Most 

[online]. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: 

http://www.fksiadmost.cz/newphprs/view.php?cisloclanku=2006021201. Dostupné v archivu pořízeném 

dne 4.3. 2006 
162 Kronika města Mostu - 2006 - XIII. - Sport, A – Jednotlivá sportovní odvětví, 2006. TROJANOVÁ, 

Petra. Kronika města Mostu - 2005 [online]. s. 177 [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://www.mesto-
most.cz/assets/File.ashx?id_org=9959&id_dokumenty=4842 
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vymezil proti rasismu jakožto zástupce firmy SIAD v České republice.163 Slet těchto událostí 

nakonec vedl majoritního akcionáře SIAD k úvahám o prodeji akcií v klubu FK SIAD Most. 

Město jako minoritní vlastník s předkupním právem projevilo zájem o odkup akcií v hodnotě 

5,5 milionů od firmy SIAD, nicméně k uzavření smlouvy nedošlo a SIAD od prodeje 

odstoupil.164  

V roce 2007 vzniká fotbalová akademie FK SIAD Most, která měla za cíl vychovávat 

mladé talentované hráče, kteří se prosadí v A – týmu. Akademie vznikla jako samostatný 

subjekt začleněný pod klub FK SIAD Most.165 Fotbalová akademie fungovala v součinnosti 

se školami různého vzdělávacího stupně –tedy s mateřskou školou, základní školou, 

středními školami. Celek FK SIAD Most tedy dosáhl úplného propojení výchovy mládeže a 

vzdělávání. Toto propojení má potenciál nejen v mezích klubu, ale může také vést ke zvýšení 

úrovně vzdělávání a významným krokem je to především na Mostecku, jelikož se nachází 

v Ústeckém kraji, který má dlouhodobě nižší úroveň vzdělanosti v porovnání s ostatními 

kraji ČR.166 Touto spoluprací FK SIAD Most rozšířil síť, která bylo vytvořena už v roce 

1999. Tato síť byla tedy rozšířena o Mateřskou školu v Albrechtické ulici167, pokračovala 

spolupráce s 10. základní školu a v rámci středních škol byla spolupráce navázána se 

sportovním gymnáziem, obchodní akademií, gastronomickou školou a školou technickou. 

Sportovní výchova byla implementována do školních osnov ve formě povinně-volitelného 

předmětu, aby nedocházelo k zameškaným hodinám. Nebyl kladen důraz pouze na fotbal, 

ale na pohybovou aktivitu obecně. Předmět byl vyučován pod vedením profesionálních 

trenérů, kteří vystupovali jako pedagogové a udělovali známky studentům/fotbalistům. Toto 

propojení ovšem bylo nutné pro získání sportovních statutů udělovaných ČMFS. Pro jejich 

zisk bylo nutné splňovat určitá kritéria a zároveň kluby byly dotovány ČMFS. Prvním 

statutem je statut Sportovního střediska mládeže (SpSM), který byl zaměřený na žákovské 

kategorie, u kterého byla potřeba mít určitý počet sportovců ve sportovní třídě, která se 

 
163 Věřím, že naše protesty posoudí objektivně, říká mostecký šéf Petr Kabíček, 2008. In: FK SIAD Most 

[online]. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: 

http://www.fksiadmost.cz/newphprs/view.php?cisloclanku=2007091101. Dostupné v archivu pořízeném 

dne 19.1. 2008 
164 SIAD si chce nechat prvoligový klub, městu ho neprodá, 2008. Mostecký deník [online]. [cit. 2020-07-

15]. Dostupné z: https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/siad-si-chce-nechat-prvoligovy-klub-mestu-

ho-nepro.html  
165 Rozhovor s Jiřím Lovíškem (bývalý šéftrenér žákovských kategorií, nyní asistent trenéra v klubu FK 

Baník Most-Souš) ze dne 21. 7. 2020 
166 Úroveň vzdělání obyvatelstva podle výsledků sčítání lidu - 2011, Český statistický úřad [online]. [cit. 

2020-05-3]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/uroven-vzdelani-obyvatelstva-podle-vysledku-

scitani-lidu-2011-xllg5xjb8q 
167 Kde se také nacházel sportovní areál. 
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nacházela na jedné základní škole či školce, což je důvod, proč FK SIAD Most navázal 

spolupráci s 10. ZŠ v roce 1999 a následně i se školou mateřskou. Druhým statutem je statut 

Sportovní centrum mládeže (SCM), který je zaměřen na dorostenecké kategorie a tím pádem 

na školy středního typu vzdělávání.168  

K tomuto propojení nedošlo pouze kvůli zisku výše zmiňovaných statutů, ale také došlo 

k soustředění mládežníků do výše zmiňovaných škol, se kterými měl klub uzavřené 

smlouvy, které mu umožňovaly uvolňovat žáky z vyučování v rámci tréninků či zápasů. 

Zároveň měli mládežničtí hráči o několik desítek tréninků ročně více, což pomáhalo jejich 

rozvoji. Právě z výkonnostních důvodů začalo zejména na 10. ZŠ přecházet stále více a více 

mládežnických hráčů a klub se rozhodl vytvořit navíc sportovní kroužky i pro žáky od první 

do páté třídy, a to i přesto, že pro získání statutu SpSM byla potřeba mít sportovní třídy od 

šesté do deváté třídy, což vypovídá o zájmu o kopanou a o členské základně, kterou 

mostecký klub měl. Tento vztah nepřinášel pozitiva pouze pro fotbalový klub, ale i pro školy 

samotné, jelikož školní výsledky hráli důležitou roli i v klubovém prostředí, a tak se mohlo 

stát, že hráč nebyl nominován na zápas, pokud měl nevyhovující školní výsledky. To bylo 

možné i z důvodu, že trenéři, kteří vedli tyto předměty ve škole docházeli na školní 

pedagogické porady a byli informováni o svých svěřencích.169 

Se vznikem fotbalové akademie také došlo ke sloučení výchovy mládeže s druhým 

mosteckým klubem FK SIAD Souš, která poskytla své tréninkové prostory pro mládež. 

Mostecká mládež se tak mohla pyšnit jedním z nejpokročilejších zázemí v České republice, 

jelikož pro každou věkovou kategorii měla vlastní tréninkový areál. Spolupráce byla také 

navázána s Fotbalovou školou Most. Pro kategorii přípravek byl vyčleněn areál 

v Čepirozích, který prošel v roce 2006 rekonstrukcí, pro žákovskou kategorii byl vyčleněn 

areál v Albrechtické ulici a dorostenecké kategorie využívali areál FK SIAD Souš.170  

To, co se dařilo budovat u mostecké mládeže se nedá říct o dospělém fotbale, který po 

první úspěšně zachráněné sezóně musel splnit stejný úkol i v sezóně nadcházející. Příliv 

nových, a především zahraničních hráčů neustával, což byl jeden z důvodu, proč mostecký 

klub nebyl schopný podávat stabilní výkony a druhou sezonu za sebou bojoval o záchranu. 

 
168 Z rozhovoru s Janem Štefkem (bývalý šéftrenér mládeže a asistent trenéra A – mužstva) ze dne 7.7.2020 
169 Z rozhovoru se Zděnkem Kopasem (šéftrenér žákovských kategorií a dlouholetý trenér mládežnických 

kategorií) ze dne 21. 7. 2020 
170 FK SIAD Most – výchova vlastních odchovanců, 2007. In: FK SIAD Most [online]. [cit. 2020-07-15]. 

Dostupné z: 

http://www.fksiadmost.cz/newphprs/view.php?cisloclanku=2007092801. Dostupné v archivu pořízeném 
dne 19.1. 2008  
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Zároveň odešla i jedna z opor týmu – Horst Siegel, který přestoupil do AC Sparta Praha na 

post asistenta manažera.171 Po polovině odehrané sezóny se FK SIAD Most nacházel na 11. 

pozici. V druhé polovině nepřišlo výrazné zlepšení, a to ani vzhledem k novým posilám. Tou 

nejvýraznější byl Martin Vozábal. FK SIAD Most získal ještě o 7 bodů méně (12 b.) než 

v první polovině sezóny (19 b.) a skončil tak na 12. pozici. Za celou sezónu mostecký celek 

dokázal pouze 5krát zvítězit. I přes výkony, jaké FK SIAD Most předváděl si udržel přízeň 

fanoušků, která znamenala 5. nejvyšší návštěvnost v soutěži.172 

Konec sezóny 2006/07 přinesl další změny. Tou první byla změna na postu trenéra, kdy 

po dvou sezonách Most opustil trenér Zděněk Sčasný, který byl nahrazen tehdejším 

šéftrenérem mládeže Robertem Žákem. Zároveň FK SIAD Most přišel o významného 

sponzora, kterým byl KIA MOTORS173 

Už před novou sezonou 2007/08 prezident klubu naznačoval, že bude nutné přebudovat 

hráčský kádr a několik hráčů bude muset z klubu odejít, jedním z důvodů byla i snaha 

pomoct klubovému rozpočtu. Do přípravy tak nedorazilo 8 hráčů, kteří nastoupili v minulé 

sezoně.   

V nejvyšší soutěži vydržel FK SIAD Most 3 sezony a sezona 2007/08 tak byla pro klub 

poslední sezonou v nejvyšší lize vůbec, jelikož už se nikdy nedokázal vrátit ke své bývalé 

slávě a pozvolna začal upadat. I v poslední sezoně se mostecký celek držel trendu předešlých 

sezon a ve svém hráčském kádru měl zastoupení třinácti cizích zemích, a to i přes avizované 

změny prezidentem P. Kabíčkem, nicméně rozpočet klubu se snížil, a to téměř o třetinu, na 

50 milionů korun. Mosteckému celku se nedařilo už od začátku sezony a pohyboval se u dna 

tabulky, po podzimní části ligy se nacházel na poslední (16.) pozici se ziskem 12 bodů. 

V zimní přestávce také došlo k rozhodnutí o změně názvu a k návratu k tradičnímu FK 

Baník Most, který byl především vstřícným krokem vůči fanouškům mosteckého celku, kteří 

 
171  Hlavní stránka, 2006. In: FK SIAD Most [online]. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: 

http://www.fksiadmost.cz/newphprs/index.php. Dostupné v archivu pořízeném dne 1.9. 2006 
172  Jaká byla pro Most fotbalová sezona 2006/2007?, 2007. In: FK SIAD Most [online]. [cit. 2020-07-15]. 

Dostupné z: 

http://www.fksiadmost.cz/newphprs/view.php?cisloclanku=2007060501. Dostupné v archivu pořízeném 

dne 9. 6. 2007 
173 Připravujeme velké změny v hráčském kádru, hlásí šéf klubu Petr Kabíček, 2007. In: FK SIAD Most 

[online]. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: 

http://www.fksiadmost.cz/newphprs/view.php?cisloclanku=2007061204. Dostupné v archivu pořízeném 
dne 11. 6. 2007 
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požadovali tuto změnu. Změna nijak nesouvisela s odstupem společnosti SIAD z prostředí 

klubu a nadále zůstala majitelem klubu. Změna názvu byla platná až od 1. července 2008.174 

V jarní části sezony nedošlo výraznému zlepšení a už 2. kola před koncem bylo zřejmé, 

že FK SIAD Most sestoupí do druhé ligy. Svou nespokojenost projevili i příznivci FK SIAD 

Most, kterých na poslední domácí utkání dorazilo pouze 700.175 Ve své poslední sezoně FK 

SIAD Most získal 20 bodů, což je pro porovnání téměř stejný počet, který získal za polovinu 

sezony 2006/07.  Úpadek je znatelný i v divácké podpoře, který měla od první sezony 

sestupnou tendenci. V poslední sezoně měl FK SIAD Most 10. nejvyšší návštěvnost.  

Fotbalová sezona 2007/08 byla ukončena návštěvou z Keni, která byla zprostředkovaná 

hráčem FK SIAD Most Patrickem Oboyou, který sám z Keni pochází. 10. června 2008 se 

uskutečnil turnaj mezi mosteckými školskými týmy a týmem MYSA z Nairobi.176 

6.6 Sestup a nezadržitelný pád 

Již přejmenovaný FK Baník Most setrvával v druhé nejvyšší fotbalové lize po dobu 

sedmi sezón – 2008/09–2014/15. Toto období bylo pro mostecký celek velice nestabilní a 

došlo k několika zásadním momentům, které ovlivnily jeho další činnost. 

 
174 Mostecký fanoušek bude opět chodit na Baník!, 2007. In: FK SIAD Most [online]. [cit. 2020-07-15]. 

Dostupné z: 

http://www.fksiadmost.cz/newphprs/view.php?cisloclanku=2007121302. Dostupné v archivu pořízeném 

dne 14. 5. 2008 
175 Mostečtí nezvládli ani poslední domácí utkání, 2008. In: FK SIAD Most [online]. [cit. 2020-07-15]. 

Dostupné z: 

http://www.fksiadmost.cz/newphprs/view.php?cisloclanku=2008051001. Dostupné v archivu pořízeném 

dne 14. 5. 2008 
176 Keňský výběr ovládl fotbalový turnaj, 2008. In: FK SIAD Most [online]. [cit. 2020-07-15]. Dostupné 

z: 

http://www.fksiadmost.cz/newphprs/view.php?cisloclanku=2008061002. Dostupné v archivu pořízeném 
dne 15. 6. 2008  
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Po sestupu do druhé ligy začínají provázet klub finanční, ale i další problémy. I přesto 

se prezident klubu Petr Kabíček rozhodl usilovat o postavení nového stadionu (obrázek č. 

9.), jelikož stávající stadion byl označen za nevyhovující, což se o pár let potvrdilo. Prvotní 

myšlenkou prezidenta klubu bylo, že by došlo k prodeji pozemků, na kterých stál stávající 

stadion.  

 Na těchto prostorách (obrázek č. 10.) měl dle plánů dojít k výstavbě nákupního centra 

zahraničním investorem. V rozhovoru pro Mostecký deník Petr Kabíček uvedl, že 

rekonstrukce stávajícího stadionu by byla neuskutečnitelná, jelikož klub nemá dostatek 

financí a zároveň by rekonstrukce stadionu vyšla na podobný finanční obnos jako výstavba 

Obrázek 9 - současný stadion Josefa Masopusta 

Obrázek 10- návrh nového stadionu 
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nového stadionu. Pozemky, které by byly prodány byly vyčísleny na 250 milionů korun a 

zároveň by přinesl silného sponzora. Nový stadion měl stát především na městských 

periferiích – Čepirohy, Hrabák či v tréninkovém centru FK SIAD Souš (možné lokace 

zobrazuje obrázek č. 11).177 

Tento plán byl odmítnut mosteckými zastupiteli 24. září 2009, jelikož nebyli ujištěni o 

hospodaření klubu za rok 2008. V prosinci téhož roku navrhl Petr Kabíček pozměněný plán, 

rozsáhlou přestavbu stávajícího stadionu. Ta by obnášela přestavbu stadionu na multifunkční 

arénu. 178 Tento projekt se také nakonec nerealizoval a 8. července 2010 bylo od něj naprosto 

odpuštěno. Primárním důvodem neúspěchu byla finanční stránka věci a především 

pohledávky, které měl klub vůči České správě sociálního zabezpečení v hodnotě čtyř 

milionů korun.179  

 
177 Kabíček: Chceme nový stadion. Neděláme nic nekalého, 11. 9. 2009 Mostecký deník [online]. [cit. 

2020-07-15]. Dostupné z: https://mostecky.denik.cz/podnikani/kabicek-chceme-novy-stadion-nedelame-

nic-nekaleho.html 
178 Kronika města Mostu - 2009 - II. - Politický a veřejný život města, C – Rozvoj města. TICHÁ, Karolína. 

Kronika města Mostu - 2009 [online]. 2010, s. 25 [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://www.mesto-

most.cz/assets/File.ashx?id_org=9959&id_dokumenty=14487 
179 Kronika města Mostu - 2010 - II. - Politický a veřejný život města, C – Rozvoj města. TICHÁ, Karolína. 

Kronika města Mostu - 2010 [online]. 2011, s. 21 [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://www.mesto-
most.cz/assets/File.ashx?id_org=9959&id_dokumenty=19824 

Obrázek 11- možná místa pro výstavbu nového stadionu 
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Po neúspěšném projektu postihla mostecký celek další nepříjemnost, a to, když mu 

nebyla kvůli statickým problémům udělena licence pro hraní zápasů na stadionu Josefa 

Masopusta180, na kterém hráli pravidelně od jeho otevření od roku 1961. FK Baník Most se 

přemístil na stadion druhého mosteckého klubu FK Baník Souš, který zde hrál divizní utkání. 

Na svůj stadion se FK Baník Most vrátil až v březnu roku 2011.181 

Nicméně problémem, který FK Baník Most tížil nejvíce byla jeho finanční situace, která 

se neustále zhoršovala. Kromě rozpočtu pro seniorské mužstvo musel FK Baník Most také 

počítat s provozem mládežnické akademie, jejíž roční provoz dle Kabíčka stál kolem 13 

milionů korun a zároveň akademie byla dotována i z městského rozpočtu, tudíž byl klub 

závislý na příspěvcích od města.182 Vzhledem k této závislosti byla existence klubové 

akademie z části odkázána na dotace poskytované městem. 

Situace v klubu se nadále zhoršovala a na podzim roku 2010 byla svolána valná hromada, 

na které se rozhodovalo o budoucnosti klubu FK Baník Most a jeho setrvání v  rozehrané 

soutěži. Nakonec se rozhodlo, že FK Baník Most zůstane ve všech soutěžích pod ČMFS.183 

I přes neúspěchy, které mostecký celek provázely, se kolem klubu v sezoně 2009/2010 

vytvořila skupina skalních fanoušků, kteří se označovali za ULTRAS 1909. Jak je ve fotbale 

zvykem, tak na stadionu je možno rozlišovat různé typy fanoušků podle typu fandění či dle 

návštěvnosti jednotlivých utkání. I klub FK Baník Most sdružoval různé typy těchto 

fanoušků, včetně těch skalních. Avšak do roku 2010 nevykazovali skalní fanoušci žádné či 

 
180 Stadion byl přejmenován v roce 2009 z původního Letního stadionu. 
181 Baník bude hrát domácí střetnutí na Souši. In: Mostecký deník [online]. 28. 6. 2010 [cit. 2020-07-19]. 

Dostupné z: https://mostecky.denik.cz/fotbal_region/banik-bude-hrat-domaci-stretnuti-na-

sousi20100628.html 
182 Fotbalisté Mostu mají problémy se stadionem i s dluhy. Mostecký deník [online]. 11. 7. 2010 [cit. 2020-

07-15]. Dostupné z: https://mostecky.denik.cz/podnikani/fotbaliste-mostu-maji-problemy-se-stadionem-i-

s-dl.html 
183 V roce 2011 došlo ke změně názvu na FAČR 
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malé prvky organizovanosti. To se mění v roce 2010, kdy se postupně začíná budovat 

organizovaný kotel184.  

Organizovanost spočívala zejména v hierarchizaci, kdy každý člen zastával určitou 

pozici, ať už se jednalo o bubeníka či roztleskávače s megafonem. Ultras 1909 se také 

scházeli mimo utkání, kdy vytvářeli chorea, která reagovala na situaci v klubu či symbolicky 

vyjadřovala podporu. Ultras 1909 se stali tzv. dvanáctým hráčem mosteckého celku, jelikož 

na domácí zápasy chodili v hojném počtu (mezi 50-100 jedinci) a nacvičenými pokřiky 

(chorály) motivovali domácí celek (obrázek č. 13.). Svou podporu dávali najevo i na 

venkovních utkáních, kam pořádali zájezdy (obrázek č. 14.). S postupem času byli Ultras 

1909 částečně začleněny do klubových struktur a na starost měli vydávání Mosteckého 

Baníčku, což byl bulletin, jehož název byl zvolen fanoušky v prosinci 2005.185 Mostecký 

Baníček byl vydáván na každý domácí zápas a poskytoval základní informace o klubovém 

dění, soupeři a mládežnických výsledcích, jeho cena se pohybovala kolem 10 Kč. Nedá se 

tedy považovat za klubový zdroj příjmu, ale byl vydáván čistě pro diváky. Kromě vydávání 

Mosteckého Baníčku měli na starost i provoz fanshopu a výraznou měrou tak přispívali 

k provozu klubu, a to zejména v jeho nejtěžších chvílích. 

 
184 Kotel je ve fotbalové terminologii označení pro sektor stadionu, kde se nachází domácí vlajkonoši či 

ultras. 
185 Mostecký Baníček, 12. prosince 2005, s.6. 

Obrázek 12 - logo Ultras 1909 
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Obrázek 13- kotel mosteckých ULTRAS 1909 při utkání proti Hradci Králové 

 

Obrázek 14- ULTRAS 1909 při venkovním utkání v Třinci 
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Za zlomový rok můžeme považovat rok následující, tj. rok 2011. V tomto roce se dluh 

klubu vůči společnosti SIAD vyšplhal přes 100 milionů korun.186 Kromě běžného provozu 

klubu tak musel ještě splácet nemalé částky. 

V tomto roce také začíná mosteckou kopanou ovlivňovat FŠ Most, která byla v sezóně 

2009/10 začleněna do struktur FK Baník Most, což v praxi znamenalo, že mladí fotbalisté 

hrající pod FŠ Most přešli do mládežnických kategorií Baníku a FŠ Most, tak na určitou 

dobu zmizela z fotbalové mapy. Nicméně zpět se vrací už v roce 2011, kdy obnovuje svou 

činnost.187 Za obnovou stál Jiří Kroužek, který poskytl areál v Čepirozích pro FŠ Most. 

Obnova byla možná jelikož došlo k omezení aktivit mosteckého klubu FK SIAD Most a FŠ 

Most tak byla převedena na Jiřího Kroužka, který následně z akademie vystoupil.188 Což 

znamenalo, že klub FK Baník Most přišel nejen o velký počet mládežnických hráčů, ale i o 

tréninkový areál v Čepirozích. Zároveň dochází k vyostření vztahů mezi městem Most jako 

minoritním akcionářem a vedením FK Baník Most a městští zastupitelé oznamují, že svou 

finanční podporu ve výši 1,5 milionu korun budou směřovat do obnovené FŠ Most, což opět 

negativně dopadá především na mládež hrající pod FK Baník Most. V únoru 2011 byl na 

webových stránkách vydán plán výdajů fotbalové akademie pro rok 2011. Příspěvek od 

města by dle plánu pokryl dopravu na zápasy v hodnotě 700 000 Kč, výdaje na energie 

v hodnotě téměř 500 000 Kč a údržbu hracích ploch v hodnotě 200 000 Kč.189 Je tedy zjevné, 

že příspěvek od města znamenal význam finanční příspěvek do klubové kasy, který mu byl 

zamítnut, respektive poskytnut FŠ Most. Nejen mládež, ale i FK Baník Most se ocitl 

v nejistotě ohledně své budoucnosti.  FŠ Most se kromě přímé dotace dočkala i rekonstrukce 

areálu v Čepirozích ve výši 3,5 milionu korun poskytnutých městem.190  

 V létě 2011 se sešli akcionáři klubu v italském Bergamu, kde byla dohodnuta valná 

hromada, na které se mělo rozhodnout o budoucnosti klubu, a především o propuštění 

 
186 Kronika města Mostu - 2011 - XIV. - Sport, A – jednotlivá sportovní odvětví. TICHÁ, Karolína. 

Kronika města Mostu - 2011 [online]. 2012, s. 213 [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://www.mesto-

most.cz/assets/File.ashx?id_org=9959&id_dokumenty=21519 
187 Historie MFK. Mostecký fotbalový klub [online]. [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: 

http://mosteckyfk.cz/index.php/historie-mfk 
188  Radní válčí s Kabíčkem o malé fotbalisty. Mostecký deník [online]. 6. 2. 2011 [cit. 2020-07-20]. 

Dostupné z: https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/radni-valci-s-kabickem-o-deti20110206.html 
189 Výdaje FAJM na údržbu hracích ploch a majetku, 2011. In: FK SIAD Most [online]. [cit. 2020-07-15]. 

Dostupné z: 

http://www.fkbm.cz/newphprs/view.php?cisloclanku=2011030202. Dostupné v archivu pořízeném dne 4. 

3. 2011  
190 Kronika města Mostu - 2011 - XIV. - Sport, A – jednotlivá sportovní odvětví. TICHÁ, Karolína. 

Kronika města Mostu - 2011 [online]. 2012, s. 149 [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://www.mesto-
most.cz/assets/File.ashx?id_org=9959&id_dokumenty=21519 
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„nepohodlného“ vedení mosteckého klubu – prezidenta klubu Petra Kabíčka a sportovního 

ředitele Stanislava Salače.191 Valná hromada byla naplánována na 23. června 2011, nicméně 

se neuskutečnila, což vedlo k dalšímu vyostření situace a město Most jako jeden z akcionářů 

pohrozilo představenstvu klubu, pokud nesvolá valnou hromadu akcionářů, tak bude svolána 

soudním příkazem. Valná hromada byla nakonec svolána 29. července 2011, nicméně kromě 

následně podaného trestního oznámení městem Most na klub FK Baník Most nepřinesla 

finální verdikt o budoucnosti klubu.192 

Rok 2012 se nesl v podobném duchu jako rok předešlý, ani jedna ze stran nebyla schopna 

dojít k východisku z této situace. Avšak město Most přece jen převážilo misky vah, když se 

stalo se stalo vlastníkem FŠ Most, což naznačilo klubu FK Baník Most, že  se podpory od 

města nedočká ani v tomto roce.193 Částečné vyřešení situace přišlo po valné hromadě, která 

se konala 16. října 2012, kdy byl definitivně odvolán prezident klubu Petr Kabíček. Ve stejný 

den se také konala demonstrace194, která byla upořádána fanoušky klubu, rodiči a 

mládežnickými hráči FK Baník Most, ale prvotní impuls přišel zejména z řad Ultras 1909, 

jakožto skalních fanoušků, kteří měli ke klubu citové pouto. Demonstrovalo se proti 

přístupu, které mělo město Most ke klubu FK Baník Most, a především se jednalo o snahu 

 
191 Zachrání vyhazov Kabíčka kopanou? Mostecký deník [online]. 8. 5. 2011 [cit. 2020-07-16]. Dostupné 

z: https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/zachrani-vyhazov-kabicka-kopanou20110508.html 
192 Radní válčí s Kabíčkem o malé fotbalisty. Mostecký deník [online]. 6. 2. 2011 [cit. 2020-07-20]. 

Dostupné z: https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/radni-valci-s-kabickem-o-deti20110206.html 
193 Zápis a usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Mostu, ze dne 20. 9. 2012, s. 112-119 Most, 2012. 
194 Demonstrace fanoušků Baníku má hájit mostecký fotbal. Mostecký deník [online]. 8. 10. 2012 [cit. 

2020-07-20]. Dostupné z: https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/demonstrace-fanousku-baniku-ma-
hajit-mostecky-fotbal-20121008.html 

Obrázek 15- demonstrace příznivců klubu 
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zachránit už tak dost chátrající klub. Demonstrace byla nebyla pouze projevení nesouhlasu 

z řad fanoušků a členů klubu, ale zároveň poukázala na silnou pozici, kterou klub ve městě 

měl. 

6.7 Zánik klubu 

V březnu 2013 je založena akciová společnost FK Baník Most 1909  zastupovaná 

Radkem a Antonem Stehlíkem mladším195, nejedná se tedy pouze o shodu jmen, ale příjmení 

Stehlík bylo spojeno s mosteckou kopanou už v 90. letech, kdy otec bratří Stehlíků působil 

u A mužstva jako trenér. Jednalo se tak už o 3 změnu majitele mosteckého klubu za téměř 

15 let. I přes problémy, se kterými se FK Baník Most potýkal v letech minulých byl schopný 

nadále účinkovat v druhé nejvyšší lize, a to i přes několikeré problémy s udělením licence 

fotbalovým svazem.  

Nicméně ani změna majitele nepřinesla výraznou změnu, a i přes urovnání vztahů 

s mosteckou radnicí se FK Baník Most 1909 nedočkal kýženého restartu a pohyboval se 

především v nižších patrech tabulky. To byl samozřejmě i jeden z důvodů, proč se 

nepodařilo vylepšit finanční situaci, jelikož klub na dně tabulky není zajímavým pro 

investory a sponzory. Paradoxně poté, co se dosáhlo obnovení spolupráce s městskými 

zastupiteli, se začala zhoršovat situace uvnitř klubu, která vedla k velkému odlivu jak 

mládežnických hráčů, tak trenérů, a to především do nedalekých Teplic, které stabilně hrají 

první fotbalovou ligu. 

Tzv. „poslední hřebík do rakve“ pro klub FK Baník Most představovali roky 2015 a 

2016. V roce 2015 se klub nadále potýkal s finančními potížemi, které se výrazně začali 

promítat i do fotbalové akademie, která nebyla daleko k zániku. Úspěšný rok nezažíval ani 

A-tým. V sezóně 2014/15 vedl neúspěšný boj za záchranu v druhé lize a sestoupil do třetí 

fotbalové ligy – České fotbalové ligy (ČFL).196 Následující sezona se nesla v podobném 

duchu jako ta předchozí a už tak trápícímu se týmu bylo odečteno 6 bodů za nezaplacení 

přestupové částky za hráče Ezequiela Rosenda. Tím byl klub odsunut na předposlední 

příčku. Z této situace už klub nedokázal nalézt východisko a na konci sezóny 2015/16 se 

loučil i s ČFL a sestoupil do divize B. Jednalo se tak o druhý sestup za dva roky.  

 
195 Novým majitelem mosteckého fotbalu je Stehlík. A chce postup do ligy. Idnes [online]. 4. 6. 2013 [cit. 

2020-07-20]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/fotbal/domaci-souteze/fotbalovy-klub-banik-

most.A130604_1936723_fot_dsouteze_ald? 
196 Tabulka Fotbalové národní ligy - 2014/15. Fotbalová národní liga [online]. 2015 [cit. 2020-07-19]. 
Dostupné z: https://www.fnliga.cz/tabulka/2014 
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FK Baník Most 1909 se nacházel v bezvýchodné situaci, kterou se rozhodli vyřešit 

městští zastupitelé, kteří se rozhodli klub zachránit. O budoucnosti klubu se rozhodlo 23. 

června 2016. Na zasedání městského zastupitelstva se projednávala dotace ve výši 4,84 

milionů korun pro Mostecký fotbalový klub197, který by peníze následně využil pro 

odkoupení práv seniorského týmu a akademie od akciové společnosti FK Baník Most 1909. 

Většina zastupitelů se vyslovila pro schválení dotace198, což v praxi znamenalo, že klub 

s více než stoletou tradicí, který se řadil mezi jeden z nejstarších klubů v České republice 

zanikl a zmizel tak nadobro z fotbalové mapy. Z detailnějšího pohledu je zřejmé, že 

městským zastupitelům nešlo ani tak o záchranu klubu a tradice jako takové, ale spíše o 

jakousi fúzi, kdy by se FK Baník Most 1909 začlenil pod Mostecký fotbalový klub. K tomu 

oficiálně došlo 29. července, kdy Fotbalová asociace ČR rozhodla o udělení výjimky a 

povolila převod práv klubu FK Baník Most 1909 na Mostecký fotbalový klub a město Most 

se tak stalo 100 % vlastníkem.199  

To, že se město Most stalo vlastníkem fotbalového klubu se promítlo i do klubového 

znaku a barev, kdy více než 30 let klub FK Baník Most využíval tradiční černo-zelenou 

kombinaci. Tato kombinace ze znaku vymizela a byla nahrazena modro-bílou kombinací, 

 
197 Jedná se o FŠ Most, která změnila svůj název v roce 2014. 
198 Zápis ze zasedání 12. Zastupitelstva města Mostu ve funkčním období 2014–2018, ze dne 23. 6. 2016, 

s. 50-52. Most, 2016. 
199 Komuniké z hlasování VV FAČR per rollam. Fotbalová asociace ČR [online]. 29. 7. 2016 [cit. 2020-
07-16]. Dostupné z: https://facr.fotbal.cz/komunike-z-hlasovani-vv-facr-per-rollam/a3443 

Obrázek 16- Logo klubu Mosteckého fotbalového klubu 
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která odkazuje na barvy, které se nacházejí na praporu města Most a zdůrazňuje, že se jedná 

o klub městský (obrázek č. 16.) 

Mostecký fotbalový klub nastoupil v sezóně 2015/16 v divizi B a jako nováček nesplnil 

vytyčený cíl – vyhnout se sestupu. Další sezónu nastupoval v krajském přeboru Ústeckého 

kraje a z 1. místa postoupil zpět do divize B, kde se zopakoval scénář z první sezóny. 

V letošní sezóně nastupoval v krajském přeboru Ústeckého kraje. 

Tato fúze sice znamenala zánik klubu FK Baník Most 1909, nicméně akademie jako 

samostatný subjekt přešla pod klub MFK, který tak navázal na výchovu mládeže, a to i 

v rámci vzdělávání. Od roku 2016 došlo k zdokonalení vztahu sport – vzdělávání, kdy nadále 

pokračovali smlouvy s výše zmiňovanými školami.200 Na základním stupni vzdělávání 

pokračovala spolupráce s 10. ZŠ, kde se v od 1. do 9. tříd nacházelo kolem 90 žáků, kteří 

absolvovali přidané tréninkové jednotky v rámci SpSM. Sportovní výuka se navíc rozšířila 

do mateřských škol, mimo MŠ Albrechtická byla spolupráce navázána s MŠ Hutnická a MŠ 

Nezvala. Tato spolupráce byla zaštitována projektem „Hýbeme se rádi“.201 

V první polovině roku 2020 se začalo jednat o založení nového klubu, který by vznikl 

sloučením dvou stávajících klubů hrajících v Mostě – Mosteckého fotbalového klubu a FK 

Baníku Souš. K uskutečnění došlo v květnu 2020 a znamenalo splynutí těchto dvou subjektů 

 
200 Rozhovor s Jiřím Lovíškem (bývalý šéftrenér žákovských kategorií, nyní asistent trenéra v klubu FK 

Baník Most-Souš) ze dne 21. 7. 2020 
201 Koncepce výchovy mládeže MFK Most při Základní škole Zděnka Štěpánka. 
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v jeden – FK Baník Most-Souš. Vznik klubu byl zpečetěn na zasedání výkonného výboru 

FAČR 30. června 2020, kdy byl klub od 1. července 2020 přijat do fotbalové asociace.202 

Sloučení dvou klubů znamenalo problém s vypořádáním se s klubovými tradicemi a 

symboly obou klubů. Nejvýraznějším problémem představoval klubový znak (obrázek č. 

17.). V novém znaku došlo ke kombinaci znaků obou klubů – byl zachován městský symbol 

– lev, levá část znaku v zelené barvě a s kladivem odkazuje na FK Baník Most, pravá modrá 

část znaku s hvězdou odkazuje na klub FK Baník Souš. 

 

 

 

 

 
202 Komuniké ze zasedání Výkonného výboru FAČR (30. 6. 2020). Fotbalová asociace ČR [online]. 2020 

[cit. 2020-07-19]. Dostupné z: https://facr.fotbal.cz/komunike-ze-zasedani-vykonneho-vyboru-facr-30-6-

2020/a12553?fbclid=IwAR0GMys7t4y9_qw_LJ5F64ZkntBe2i- 
TrSZwhwdP24m8skR0XQSBgqft0gs 

Obrázek 17- znak nově vzniklého klubu FK Baník Most-Souš 
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7 ZÁVĚR  

Už od počátku svého založení měla kopaná v Mostě důležitou roli, jelikož nejdříve 

sloužila k posilování české národní identity v období, kdy se obyvatelstvo města Most 

skládalo zejména z německého etnika. Po vypuknutí druhé světové války došlo ke zrušení 

klubu a jeho majetek byl zabrán nové vzniklým německým klubem NSTG Most. Avšak po 

skončení druhé světové války došlo k obnovení činnosti klubu, zejména díky iniciativě 

bývalých hráčů. Nicméně po dlouhou dobu se jednalo o provinční klub, který se pohyboval 

na hraně mezi druhou a třetí fotbalovou ligou, a to až do 90. let 20. století. I přes to, že se 

klub v tomto období nepohyboval mezi fotbalovou elitou, jednalo se o klub, který patřil 

v regionu mezi nejúspěšnější. Důkazem toho může být množství prvoligových fotbalistů a 

československých reprezentantů, které klub vychoval. Příkladem mohou být Pavel 

Chaloupka, Milan Čermák, Miroslav Mička. Nejvýznamnější osobností je bez pochyby 

Josef Masopust, který byl oceněn nejlepším fotbalistou světa, ale také nejlepším českým 

fotbalistou 20. století.  Po Josefu Masopustovi je dnes pojmenován fotbalový stadion či 

fotbalová akademie v Mostě.  

Postavení kopané v Mostě v této éře také podtrhuje výstavba nového fotbalového 

stadionu, kdy původní stadion musel ustoupit těžbě hnědého uhlí. Mostecký klub se už od 

počátku své existence potýkal s potížemi, které byly spojené s nestálostí svého domácího 

hřiště, což je jedním z aspektů úspěšného fungování klubu, zároveň posiluje identitu 

jednotlivých členů klubu, ale i povědomí obyvatel města o klubu samotném. Nového 

reprezentativního stadionu se mostecký celek dočkal v roce 1961, kdy byl slavnostně otevřen 

zápasem proti anglickému FC Liverpool, zápas sledovalo kolem 7 000 diváků. Stadion 

dodnes tvoří jednu z dominant města.  

Výraznou změnu přinesl až vstup soukromého investora MUS a s vidinou postupu 

do vyšší soutěže klub štědře financoval. Mostecká uhelná společnost tak započala novou éru 

mostecké kopané, což se zároveň promítlo i do tváře města Most a života v něm. Toto období 

bylo tedy počátkem, kdy se mostecká kopaná spolu s klubovým prostředím začala 

proměňovat a do klubu postupně pronikala profesionalita. Profesionalita vedla k tomu, že 

klub byl „nucený“ obrátit svou pozornost nejen na vrcholový seniorský tým, ale také na 

mládež. Právě v tomto období došlo k výraznému propojení s městskou strukturou a byl to 

mládežnický sport kvůli kterému se tak stalo. K tomuto propojení došlo ve formě vztahu 

sport – vzdělávání a postupně se tento vztah nadále utužoval a zdokonaloval, a to zejména 

v období druhého soukromého majitele klubu – společnosti SIAD. V tomto období byla 
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založena fotbalová akademie, která se soustředila na výchovu mladých talentů a také byla 

rozšířena spolupráce s dalšími školami různých vzdělávacích stupňů. Tento vztah byl 

vzhledem ke své povaze výhodný pro obě zúčastněné strany, pro klub z této spolupráce 

plynuly extra tréninkové jednotky, které pomáhali v rozvoji mládežníků. Pro město, ale i pro 

rodiče sportovců tento vztah přinášel, když už ne lepší úroveň vzdělanosti, tak alespoň její 

udržení, a to formou motivace, jelikož provozování sportu bylo úzce závislé na výsledcích 

podávaných ve škole. Úspěšnost práce s mládeží pouze potvrzovali získané statuty – SpSM 

a SCM.  

FK Baník Most také vyplnil mezeru na poli volnočasových aktivit, jelikož v době, 

kdy hrál nejvyšší fotbalovou ligu, v Mostě nebyl žádný jiný profesionální sportovní klub, 

který by se mohl pyšnit úspěchy a atraktivními soupeři jako fotbalový FK Baník Most. 

Přispěl tedy velkou měrou ke kulturně-sportovnímu vyžití v Mostě, což se promítlo i na 

vysoké návštěvnosti nejen domácích, ale i venkovních utkání. 

Poté co se klub začal potýkat s potížemi a hrozily mu existenční problémy mu svou 

podporu ukázali nejen samotní členové klubu, ale i obyvatelé města, kteří uspořádali 

demonstraci za zachování klubu. Tato občanská inciativa potvrzuje, že situace, která v klubu 

nastala nebyla místním obyvatelům lhostejná a byli si vědomi, jak tradičním klubem FK 

Baník Most byl. I přes zdánlivý neúspěch, jelikož klub FK Baník Most o pár let zanikl, se 

činnost klubu podařilo zachovat, i když pod jiným názvem – Mostecký fotbalový klub. A to 

zejména z iniciativy městských zastupitelů, kteří si uvědomovali významné postavení, které 

kopaná obecně v Mostě měla a kolik členů klub měl. Díky tomuto kroku situace nedošla do 

extrému a klub mohl nadále vyvíjet svou činnost. 

 V roce 2020 nastala nová éra mostecké kopané, která si klade za cíl „oživení“ 

kopané v Mostě a navázání na předchozí úspěchy. Za tímto účelem v klubu došlo ke sloučení 

dvou klubů – Mosteckého fotbalového klubu a FK Baník Souš, což dalo vzniknout klubu 

FK Baník Most – Souš. 

V průběhu mé práce jsem si postupně začal uvědomovat, jak významnou roli kopaná 

zastávala a troufám si říct i nadále zastává ve městě Most. Jsem toho názoru, že právě skrze 

sport obecně se může docílit rozvoje města a zkvalitnění života v něm, a to zejména 

v menších městech okresního typu, jako je kupříkladu město Most. 
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PRAMENY 

POUŽITÁ DOBOVÁ PERIODIKA 

Lidové noviny (1936) 

Obrana lidu: list Československé armády (1962) 

Polední list (1935–1943) 

Práce (1964) 

Pravda: List Československé komunistické strany (1962) 

Průboj (1959–1974)  

Rovnost (1965) 

Rudé právo (1945-1966) 

Svobodné slovo: list Československé strany socialistické (1945) 

Svobodný směr: deník Československé strany národně socialistické (1946) 

Tribuna (1923) 

Venkov: orgán České strany agrární (1939) 

ROZHOVORY 

Rozhovor s Janem Štefkem (bývalý šéftrenér mládeže a asistent trenéra A – mužstva) ze 

dne 7.7.2020 

Rozhovor s Jiřím Lovíškem (bývalý šéftrenér žákovských kategorií, nyní asistent trenéra 

v klubu FK Baník Most-Souš) ze dne 21. 7. 2020 

Rozhovor se Zděňkem Kopasem (šéftrenér žákovských kategorií a dlouholetý trenér 

mládežnických kategorií) ze dne 21. 7. 2020 

DOKUMENTY A ARCHIVÁLIE 

Kroniky města Mostu, dostupné z: https://www.mesto-most.cz/kroniky-mesta/ds-

1910/archiv=0. 

Úroveň vzdělání obyvatelstva podle výsledků sčítání lidu - 2011, Český statistický úřad 

[online]. [cit. 2020-05-3]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/uroven-vzdelani-

obyvatelstva-podle-vysledku-scitani-lidu-2011-xllg5xjb8q. 
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Zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Mostu. Dostupné z: 

https://www.mesto-most.cz/zapisy-ze-zasedani-zastupitelstva-mesta/ds-1061/archiv=0. 

Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého, Svazek XXIV., sešit 1: 

Stěhování obyvatelstva království Českého dle dat o rodišti a pobytu jeho, zjištěných při 

sčítání lidu ze dne 31. prosince 1910 a saisonní vystěhovalectví z obcí království 

Českého dle šetření z r. 1913. V Praze: Zemský statistický úřad království Českého, 

1916. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:c1171a60-11bf-11e4-a8ab-

001018b5eb5c.  

Státní okresní archiv Most 

Archiv města (AM) Most 1914, 1939, 1941-1943. 

Československý svaz mládeže – okresní výbor (ČSMOV) Most 1948-1967. 

Městský národní výbor (MěNV) Most 1946-1952. 

Místní národní výbor (MNV) Souš 1957. 

PRAMENY Z KLUBOVÉHO PROSTŘEDÍ 

Bulletin FK SIAD Most, 12. prosince 2005. Dostupné z: osobní archiv autora 

ČEPELÁK, Josef a Václav ŠÁMAL. 90 let mostecké kopané: Fotbalová ročenka sezona 

1998/99. 1999. Dostupné z: osobní archiv autora 

TJ Baník SHD Most: 1909-1989. Dostupné z: osobní archiv autora  

Koncepce výchovy mládeže MFK Most při Základní škole Zděnka Štěpánka. 
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DFV – Deutsche Fussball Verein 
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FAČR – fotbalová asociace České republiky 
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FK – fotbalový klub 

FŠ – Fotbalová škola 

MFK – Mostecký fotbalový klub 

MUS – Mostecká uhelná společnost  

NSTG – Nationalsozialistische Turngemeinde 

OeFV – Oesterreichischer Fussball Verband 

SHD – Severočeské hnědouhelné doly 

SIAD – Societa Italiano Acetylene e Derivate 

SK – Sportovní klub 

TJ – tréninková jednota  
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