Stručně z historie SK Prostějov
Začátky sportovní činnosti, dle vyprávění a vzpomínek pamětníků, začaly v Prostějově na počátku 20.
století. Již v roce 1904 utvořil se pod držovským mostem fotbalový kroužek. Je to počátek kopané
v Prostějově. Průkopníkem tohoto nového a neznámého sportu byl profesor prostějovské reálky Jan
Svozil, od r. 1906 také profesor František Cvetler. Kopaná se hrála na vojenské louce.
Ustavující schůze SK Prostějov se konala 18. dubna 1909. Svědčí o tom oznámení, které podal 15. 4.
1909 člen přípravného výboru ing. Nedělník na CK okresní hejtmanství v Prostějově. Ke schválení však
došlo až po celoročním byrokratickém jednání mezi CK hejtmanstvím, městskou radou, císařsko‐
královským moravským místodržitelstvím v Brně 20. dubna 1910, po předložení nové žádosti SK
Prostějov se stanovami klubu. (Proto jsme do znaku SK doplnili rok 1910.)
Na nové ustavující schůzi 17. 4. 1910 byl zvolen nový výbor:
Výbor SK Prostějov 1910
předseda
místopředseda
pokladník
jednatel
člen

prof. Jan Svozil
sl. Fanda Nedělníková
Antonín Jiří
Ing. Ladislav Nedělník
prof. Ambrož Soška

náhradníci

prof. Czwetler a Dr. Polanski

revizoři účtů

Dr. Jakub a Fabián

SK Prostějov měl r. 1911 jen tenisový odbor s pronajatým hřištěm od městské rady v Mlýnské ulici. Ze
zápisu valné hromady z 24. 3. 1912 vyplývá, že činnost klubu za rok 1911 byla malá. Hřiště tenisu
v Mlýnské ulici nevyhovovalo a klub přijal nabídku akciového pivovaru s propůjčením pozemku
s možností zřízení 2 kurtů na dobu neurčitou. Zástupce fotbalového kroužku předložil podmínky, za
kterých by kroužek přestoupil ke sportovnímu klubu. Návrh jednohlasně schválen.
Počátky hokeje zaznamenáváme od r. 1912, kdy měl být sehrán hokejový zápas s Hanou Kroměříž na
prostějovském rybníku.
I lehká atletika má své začátky kolem r. 1912. Byl ustaven atletický odbor a trénink byl organizován u
tenisových kurtů v akciovém pivovaru.
Po vypuknutí 1. světové války (červenec 1914) byla utlumena sportovní činnost. Jednotlivé kroužky,
odbory nebyly tehdy organizovány ve sportovních klubech.
K obnovení činnosti došlo 21. října 1919. Sportovní klub Prostějov měl 2 odbory: tenisový a kopanou.
Odbor kopané hraje svá utkání na vojenské louce, ale zákaz vojenských velitelství to dále neumožňuje
a odbor musí hrát na cizích hřištích. Hokejový odbor byl založen 22. srpna 1919. Dalším odborem se
stala lehká atletika (organizována v ČSAAU v r. 1920).
Na výborové schůzi 13. 12. 1919 v klubových místnostech „U Tří mouřenínů“ byly členové výboru
informováni o činnosti odboru házené (ženy), zábavního odboru a odboru bruslařství.

Nové hřiště SK bylo postaveno v prostoru ul. Slovenské, Českobratrské a Milíčovy, slavnostně
otevřeno 18. dubna 1920. Stadion se skládal ze 2 hřišť s travnatým a škvárovým povrchem, atletickou
drahou, 2 tenisové kurty, šatny a kantýna. Činnost na tomto stadionu ukončena v r. 1930.
V roce 1931 vybudováno hřiště nyní ve Sportovní ulici. Oddíl kopaná od ledna 1932 přešel do
profesionální soutěže. SK měl k dispozici stadion: hřiště kopané, atletickou dráhu 400 m dlouhou,
škvárové povrchy, tenisové kurty, na nichž se v zimě hrál i lední hokej. V prostoru byly dřevěné šatny
pro kopanou, atletiku a tenis a hospoda.
V době hospodářské krize v létech 1938 a později musel výbor SK prodat prostor východně od tenisu
p. Neherovi pro výstavbu vily (nyní sídlo a. s. Pozemstav). Na části pozemku byla vybudována v 70.
letech budova Agrodatu (zde tč. sídlí i společnost Geodetika). Během protektorátu byly dřevěné šatny
klubu a hospoda zbořeny a postaveny nízké šatny bez vytápění (byt správce a opraváře rekvizit,
sprchy, plynový ohřev vody). Po zrušení stadionu Makabi v r. 1940 byla přenesena tribuna do
Sportovní ulice, vystavěny ochozy kolem stadionu. V prostoru východně stadionu byla ještě dřevěná
tribuna, která později shořela.
V období 1948 – 1989 byl klub součástí sjednocené tělovýchovy. V roce 1948 byl začleněn do TJ Sokol
II. Prostějov. Od roku 1949 se osamostatnil jako Sokol ČSSZ Prostějov; dále pokračoval jako DSO
Tatran Prostějov a po sloučení s DSO Baník Prostějov jako DSO Slovan Prostějov. Od založení ČSTV v r.
1959 nesl klub název Tělovýchovná jednota Železárny Prostějov.
V r. 1974 byla dokončena výstavba šatnového prostoru, bytu správce stadionu v „akci Z“ ve Sportovní
ulici. Později přestavěna budova restaurace. Výstavba stadionu ve Sportovní ulici pokračovala dále.
V „akci Z“ vybudovány 2 hřiště za Hloučelou (1 travnaté, 1 škvárové), stavební četa TJ Železárny
vybudovala 1. etapu sportovní haly.
Po vybudování zimního stadionu v „akci Z“ odešel hokejový odbor mimo TJ.
Nové podmínky nastaly po roce 1989. Hospodářské zařízení v Kostelecké ulici musela TJ předat
Sportslužbě do Brna a po několika letech obdržela náhradou akcie v hodnotě 900 tis. Kč. Pokles
výnosů sběren Sazky, výrobny zmrzliny a ubytování v prostorách stadionu byl značný.
Po vzoru ústředních svazů ČSTV sílila snaha oddílů o osamostatnění i v naší TJ s představou, že
dosáhnou lepších podmínek k činnosti.
V roce 1991 měla TJ 11 oddílů a odborů. K zajištění nákupu nového výrobního zařízení získala úvěr
520 tis. u patronátního podniku. 31. 3. 1991 přešel oddíl stolního tenisu do SK Junior při DDM na
Vápenici.
1992: Ze zprávy hospodáře p. Prokopa: špatná finanční situace v důsledku restitucí. Byla zrušena 1
sběrna Sazky a 2 prodejny občerstvení, zrušeno ubytovací zařízení na stadionu. Vedlejší hospodářství
nesplnilo očekávání. TJ má 10 oddílů: ZRTV, OB, atletika, kopaná, jachting, turistika, šachy,
horolezectví, tenis. Počet členů 1359. Od 1. 7. 1992 byl tajemník TJ František Slavotínek.
Velké změny: prostory bývalého motelu jsou pronajímány jako provozní místnosti. Restituenti žádají
vrácení majetku – půdy na hřištích za Hloučelou. Valná hromada kopané odvolala předsedu Buriána,
nové vedení Gottwald, Žalák.
1993: Finanční situace se zhoršuje. Klesají tržby Sportky, zvyšuje se nájemné, byly vypovězeny
smlouvy sběren v Drozdovicích, v domě Haná a u fy Wichterle. I prádelna vykazuje ztrátu. 14. 10.
1993 byla svolána mimořádná VH v restauraci na stadioně, která znamená praktický rozpad TJ. Závěry
z této VH pokládáme zveřejnit pro lepší osvětlení situace:
VH řídil předseda SK MUDr. Navara. VH byla svolána z důvodů vyřešení vážných existenčních
problémů některých oddílů. Bylo nutné provést majetkoprávní vypořádání s oddíly, které se
osamostatnily jako právnické osoby.

Oddíl kopaná získal právní subjektivitu a žádal o převzetí celého stadionu ve Sportovní ulici a hřišť za
Hloučelou. Toto řešení bylo neprůchodné. Firma Železárny se v privatizaci rozdělila na několik
podniků a nebylo možno očekávat finanční pomoc. Bylo rozhodnuto, že oddíly s právní subjektivitou
mají právo na delimitaci movitého i nemovitého majetku, který dosud využívaly. Bylo navrženo
rozdělit budovu na 2 části vertikálním řezem. Náklady ponese kopaná (ve skutečnosti většinu nákladů
nesl SK).
Návrhy na rozdělení majetku:
Fotbal:
‐
‐
‐
‐

severní budovy, přízemí, 1. patro
kotelna, restaurace, teskobarák, prádelna
ideální 80 % hlavního stadionu
travnaté a škvárové hřiště za Hloučelou

SK Železárny:
‐
‐
‐

jižní polovina budovy, přízemí, 1. patro, byt domovníka, klubovna v 1. patře
objekt výrobny občerstvení za Hloučelou a barák skladu
ideální podíl 20% hlavního stadionu

Tenis
‐
‐
‐

6 dvorců
centrální dvorec s tribunou
odrazová zeď, studna s čerpadly

V SK Železárny zůstávají oddíly:
atletika, klub jachtingu, lyžování, turistika, OB, horolezectví, šachy, sport pro všechny.
Nástupci n. p. Železárny zrušili nájemní smlouvu na hřiště Baník a bylo nutno hřiště během dubna
vyklidit.
Tajemník František Slavotínek ukončil pracovní poměr k 31. 8. 1993. Oddíl kopané hodlá založit
obchodní společnost ve spolupráci s Lerk Brno. Návrh smlouvy o úpravě vztahů mezi fotbal. klubem a
SK od 1.1.1994 kopaná nepodepsala.
1994: Řízením SK zvolena správní rada – předseda RNDr. Boris Vystavěl. Byly schváleny nové stanovy
SK Železárny Prostějov.

Hospodářská situace se mění. Byly zvýšeny odvody: sociální dávky z 10 % na 36 % (=+ 398 tis.),
výnosy Sazky zdaněny, z reklam, z pronájmů. Několikrát hrozilo odstavení plynu a vody, přispěl
mateřský podnik, ale dlužili jsme mu 57O tis. Kč.
Právní subjektivitu získali atleti a jacht klub. Do SK byl přijat odbor přátel SK kopané (29. 11. 1994) za
řádného člena.
1995:
‐
‐
‐
‐
1996:

výcvikové středisko Ostružná předáno darovací smlouvou PRO SKI PV
turistická základna domu na Husově nám. 55 předána odboru KČT Kosíř
dle smlouvy byl předán majetek fotbalu, nepodařilo se však stále podepsat smlouvu o užívání
a provozu hlavního stadionu.
od 1. 1. 1995 došlo k rozdělení elektrických sítí budovy

‐
‐

schválen převod loděnice na jachtklub (převod se však neuskutečnil pro nedořešené restituce
a posléze od něho bylo upuštěno)
z SK odcházejí oddíly: lyžařský a turistika, nejsou však dořešeny vlastnictví pozemků lyžování.

1997:
‐
‐
‐
‐

doposud není vyřešena a podepsána smlouva o využívání stadionu s fotbalem. SK LeRK
odmítá s tím, že vypracuje fotbal, ale nesplněno
byl přijat nový oddíl „mentálně postižení“
provedena rekonstrukce plynu a vody (náklad 735 tis.)
teskobarák odprodán za Hloučelou p. Vágnerovi, dále prodán mont. objekt v Kostelecké ulici
a výrobna občerstvení

Valná hromada 19. 4. 2001 přijímá do klubu nové oddíly, které přešly z SK Junior Prostějov: rekreační
sport, korfbal, orientační běh. Byla provedena výměna oken budovy ve Sportovní ulici, uzavřena
sběrna Sazky v OD Dona pro nízké tržby.
16. 4.2002 – schválena změna názvu na „Sportovní klub Prostějov“, SK má 486 členů v 8 oddílech
(atletika 253, jachting 72, KOB 36, šachy 50, horolezci 48, ASPV 119, mentálně postižení 53, OB Junior
87, korfbal 100, rekreační sport 212, odbor přátel 8). Zůstávají 4 sběrny Sazky: Kravařova, Prior,
hlavní nádraží, Olomoucká.
2003 – pohledávky za bývalou Sportslužbou Brno jsou stále nevymahatelné, pozemky loděnice a
Ostružné stále nevyřešeny, jednání s Lerkem bez zájmu. Ukončen provoz Sazky v Olomoucké a
v Prioru.
2005 – 20010:
Bezvýsledná jednání se zástupci města o budoucnosti sportovního stadionu ve Sportovní ulici. Město
odmítlo jednat o odkoupení za podmínek p. Kresty. Hlavní stadion je neudržovaný, restaurace na
stadioně je od r. 2004 uzavřena. Rozhodnutí před několika léty o odpojení všech energií od sítí LeRKu
se ukazuje jako předvídavé, neboť několikrát došlo pro neplacení u uzávěru plynu a vody.
Byla zřízená v přízemí budovy nová posilovna ze 2 šaten a vybavena dvěma rotopedy. Dle požadavku
LeRKu bylo nutno vyklidit stávající klubovnu a zajistit nový prostor. V roce 2006 byl naposled využit
stadion pro atletiku a 60. ročník Velké ceny města Prostějova se zde konal naposled.
V roce 2008 buduje LeRK ve své části budovy stacionář a žádá o vybudování příjezdové cesty
k hospodě. Mimořádná VH SK nesouhlasí. Zachování stadionu je vzhledem k stálému zamítavému
stanovisku města ohroženo, fotbalová hřiště za Hloučelou jsou pravděpodobně již prodána. Z těchto
důvodů v závěru roku výbor SK mění svoje stanovisko a dává souhlas k stavbě příjezdové cesty.
Pan Kresta nabízí odprodej stadionu za 7 mil. Kč, SK však peníze nemá. V roce 2009 byly odstraněny
stupně ochozu od vchodu stadionu po restauraci. Byla uzavřena dohoda o podílu majetku mezi
LeRKem a SK (Sportovní ulice a prostor 36 m do hřiště stadionu, garáže).
V červnu 2009 dokončili tenisté krytou halu na centrkurtu. V červenci 2009 dokončena cesta pro
Sanco. Stále není rozhodnuto co se stadionem.
15. 11. 2009: Město Prostějov odkoupilo 2 fotbalová hřiště za Hloučelou za 17. 5 mil. Kč od brněnské
developerské firmy.
Sestavil Jan Mrázek, mírně upravil Boris Vystavěl

