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Obec Horní Suchá se nachází v Mo-
ravskoslezském kraji v okrese Kar-
viná mezi městy Havířov a Karviná 
v blízkosti hranic se sousedním Pol-
skem. 

První písemná zmínka o obci po-
chází z roku 1305. Horní Suchá se 
dnes velikostí 980 ha a 4 500 oby-
vateli řadí k středně velkým obcím 
regionu Těšínské Slezsko. 

Rozmach v minulosti především 
pastevecké obce způsobil nález 
černého uhlí, které bylo na území 
obce těženo v letech 1911–1999 z Do-
lu František (též známého jako Pre-
zident Gottwald) a v severový-
chodní  část i  obce v  le tech 
1960–2016 zčásti také z Dolu 9. kvě-
ten. Chloubou Horní Suché je dnes 
Průmyslová zóna František, vybu-
dovaná na brownfieldu v místě bý-
valého dolu. 

Obec Horní Suchá je zřizovate-
lem dvou základních a mateřských 
škol, jedné s českým a druhé s pol-
ským jazykem vyučovacím. Před-
školní výchovu dětí zajišťuje také 
Rodinné centrum Budulínek. Na 
území obce působí rovněž církevní 
organizace, římskokatolická, evan-
gelická a bratrská. 

Obec Horní Suchá

V Horní Suché působí řada spolků. 
Důležitým spolkem, zajišťujícím 
požární ochranu a také kulturní 
vyžití v obci, je Sbor dobrovolných 
hasičů, jehož počátky se datují až 
do roku 1903. Dalšími významnými 
spolky, jejichž činnost pozitivně 
ovlivňuje kvalitu života v obci, jsou 

vých písní a tanců Suszanie, pěvec-
ký sbor Šárka, Florbalový klub 
Horní Suchá, Sportovní klub vzpí-
rání, Horolezecký oddíl Godula, 
Spolek Tulipán, Klub hornických 
důchodců dolu František, Kynolo-
gický klub, spolky včelařů, zahrád-
kářů, holubářů a dalších. 

PZKO (Polský kulturně-osvětový 
svaz), který sdružuje mimo jiné 
také velmi uznávaný soubor lido-

Mezi významné spolky na území 
obce patří Sportovní klub Horní 
Suchá, mnoho let známý pod náz-
vem Tělovýchovná jednota. Průřez 
její historií až do současnosti bude 
popsán na následujících stránkách.
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Stručně připomene historii vzni-
ku tělovýchovy, sportu a fotbalu v Hor-
ní Suché, vzpomene i řadu oběta-
vých dobrovolných funkcionářů, 
sportovců a sportovních příznivců, 
kteří ve své době zajišťovali těles-
nou výchovu, sportovní a kulturně 
společenskou činnost v naší obci.

Ke konci dekády, v roce 2020, 
došlo v důsledku pandemie Covid -
19 k uzavření sportovišť, zrušení 
soutěží, zákazu trénování, shro-
mažďování apod. Nyní, v polovině 
roku 2021, se pandemická situace 
mírně zlepšuje, a proto doufám, že 
vše spěje k normálu a znovu se všichni 
setkáme při fotbale v příjemném 
prostředí sportovního areálu v Hor-
ní Suché.

Mapuje podrobně vývoj sportu, zej-
ména fotbalu, tenisu a ASPV v Horní 
Suché za posledních 10 let: nejen 
co se nám podařilo, ale také co se 
nám nevydařilo.

v obci, 110 let tělovýchovy a sportu 
a 90 let kopané v Horní Suché.

Vážení sportovní přátelé,

Tato publikace, která vznikla s po-
užitím archivních materiálů a vzpo-
mínek pamětníků, chce seznámit 
sportovní veřejnost naší obce s čin-
ností Sportovního klubu Horní Su-
chá, z.s., nejstaršího a – co do počtu 
členů – největšího tělovýchovného 
spolku, působícího na území naší 
obce. 

v letošním roce slaví náš Sportov-
ní klub, pokračovatel předchozích 
sportovních spolků a organizací 

v Horní Suché přeji hodně sportov-
ních úspěchů, obětavé a pracovité 
funkcionáře, kvalitní trenéry, štědré 
sponzory, podporu a přízeň obce 
Horní Suchá a spoustu sportovních 
příznivců z řad občanů naší obce.

Přeji všem sportovcům, funkcio-
nářům a příznivcům tělovýchovy 

Ivan Marini,
předseda Sportovního klubu

a sportu k tomuto významnému jubi-
leu hodně štěstí, zdraví a životní 
pohody. Fotbalu a celému sportu 
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v obcích. A jak už to v životě bývá 
zvykem, mladší z nich se snažil 
pragmaticky argumentovat o nut-
nosti investic do progresivních 
oborů a směrů života kolem. Ten 
starší jej chvíli poslouchal, a pak 
lakonicky odvětil: „Máš pravdu 
synku, ale bez fotbalu a hasičů by 
nebyla dědina dědinou!“. 

Kdysi jsem byl svědkem diskuze 
dvou mých kolegů o prioritách  finan-
cování různých investic a aktivit 

Ano, něco se možná za ta léta 
změnilo. Kdysi jsme chtěli stáhnout 
děti z ulic. Jak naivní z dnešního 
pohledu! V současnosti se totiž nao-
pak snažíme vytáhnout děti ven. 
Od mobilů, tabletů či počítačů. 
Kamkoliv, kde se budou hýbat. Do 
přírody, či na sportoviště. Aby zůsta-
ly normálními dětmi.

V té době (je to již opravdu drahně 
let zpět) jsem stranil spíše tomu 
mladšímu, ale dnes vím, že toto 
sdělení bylo nejen konzervativní, 
ale hlavně moudré. Devadesát let 
se v naší obci hraje fotbal a 110 let 
se organizovaně sportuje. Kolik je 
už to generací...?

Současná (snad již odcházející) 
koronavirová krize tuto skutečnost 
jen umocnila. Žili jsme ve sterilním 
domácím bezdotykovém digitál-
ním světě s uzavřenými hranicemi, 
ale celosvětově propojeným inter-
netem. Nic proti němu. Jen to, že to 
má své limity. Vzájemné setkávání 
se je pro tuto civilizaci nezbytné 
a sport je skvělým způsobem ná-
vratu k normálu.

starosta obce Horní Suchá

Přeji proto sportu v Horní Suché, 
a zejména všem organizacím, které 
ho provozuji, aby zůstaly navždy 
tím pilířem, který „dělá dědinu 
dědinou! Již 110 let se to daří a nevi-
dím důvod, aby tomu mělo být 
nějak jinak..!

Ing. Jan Lipner, 
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Stručný průřez 
historií sportu 
v Horní Suché



v Horní Suché

Dne 30. 11. 1924 byla pro občany 
československé národnosti zalo-
žena na ustavující valné hromadě 

Stručný průřez 
historií sportu 

Dne 7. března 1920 za účasti 70 
členů, hlásících se k polské národ-
nosti, byl založen další tělový-
chovný spolek Polskie Stowarzy-
szenie Robotniczo Oświatovo-
Gimnastyczne pod názvem Siła. 
Starostou byl zvolen Józef Lizak. 
Tělocvičný spolek Siła byl zaklada-
telem fotbalového oddílu. Od ředi-
tele Larischových dolů dostal 
spolek k dispozici pozemek pod 
tehdejším hostincem pana Stein-
hauera – nynější Park hrdinů. Po 
celou dobu svého trvání vyvíjel spo-
lek tělovýchovnou činnost a cvi-
čenci se zúčastňovali veřejných 
tělocvičných vystoupení při růz-
ných zahradních slavnostech v pří-
rodě a okolí, a také v sále Dělnic-
kého domu.

Počátky organizované tělový-
chovy a sportu v Horní Suché sahají 
do doby před první světovou 
válkou, kdy se 5. března 1911 schází 
30 občanů polské národnosti a za-
kládají tělocvičný spolek Towa-
rzystwo Gimnastyczne Sokol. 
Jejím prvním starostou byl zvolen 
Jerzy Darda, učitel polské školy, 
náčelníkem se stal Józef Waloszek. 
Provozovali svou činnost ve skrom-
ných podmínkách, převážně zá-
kladní tělesnou výchovou, po vypuk-
nutí první světové války pro velký 
odchod svých členů na vojnu 
zaniknul.

Mimo sportovní a tělovýchovné 
činnosti se sportovní jednoty a spol-
ky podílely na organizaci kulturně 
společenského života. Pořádají 
divadelní představení,  plesy, 
kulturní akademie a šibřinky.

Počátky obou organizací sokola 
byly těžké. Nedostatek financí a spor-
tovního nářadí omezovalo jejich 
činnost jen na tělocvičná cvičení, 
pro ostatní sporty nebylo, zvláště 
v českém Sokole, dostatek finan-
čních prostředků.

Tělovýchovná jednota Sokol, která 
provozovala svou činnost, v té době 
pouze činnost základní, v hostinci 
U Pastuchy. Starostou Sokola byl 
zvolen Karel Mucha, náčelníkem se 
stal František Šebel. Ve stejném 
období bylo 17. května 1925 v hos-
tinci U Poloka založeno Towa-
rzyśtwo Gimnastyczne Sokół. Sta-
rostou byl zvolen Karol Dziadura. 
Za ložen í  této  tě lovýchovné 
jednoty bylo obnovením činnosti 
polského Sokóła z roku 1911.

Tělocvičný spolek Sokół zakoupil 
v červnu 1931 pozemek, na kterém 
bylo vybudováno fotbalové hřiště 
Pod Kostelem. Kromě polského 
Sokóła, který provozoval nejenom 
kopanou, ale měl i velmi kvalitní 
družstvo odbíjené, byly v činnosti 
také tělocvičné spolky Dělnická 
tělocvičná jednota (DTJ) (založena 
v r. 1928 v hostinci U Bajera na 
Podlesí) a Tělocvičný spolek 
Komunistické strany Českosloven-
ska TDTJ. Velké množství těchto 
tělovýchovných jednot, spolků a spor-
tovních klubů bylo jen na závadu 
tělovýchovné činnosti a sportu v na-
ší obci. Žádná z nich pro nedosta-
tek finančních prostředků nevlast-
nila tělocvičné nářadí ani sportovní 
hřiště.

V Horní Suché došlo ke sloučení 
Sokola, DTJ a ČSK v tělovýchovnou 
jednotu s názvem Sokol Gottwald 
Horní Suchá. Jedině polský spor-
tovní klub Lechia byl sloučen s Pol-
skou radou Sokóła v Karviné.

v roce 1948 rozhodnuto o sjedno-
cení tělesné výchovy a sportu. 

V roce 1950 předal patronátní Důl 
Gottwald pozemek k vybudování 
stadionu s běžeckou dráhou v tzv. 
Gliňoču u místní cihelny a poskytl 
dostatečnou finanční a materiálo-
vou podporu ke stavbě tělový-
chovného domu s prostorným 
sálem. V areálu se nacházela dvě 
hřiště – travnaté a škvárové, čtyři 
tenisové kurty, dvě hřiště na 
volejbal, běžecká dráha a přírodní 
kluziště. Později byla vystavěna 
zděná tribuna pro cca pět set 
diváků. Celý tento areál dostal 
název Stadion Julia Fučíka.

Dne 12. května 1951 uspořádala 
tělovýchovná jednota na vlastním 
hřišti za velké účasti občanů Horní 
Suché veřejné cvičení. Po uplynutí  
jednoho roku došlo ke sloučení 
hornosušských tělovýchovných 
jednot s PKS Lechia. V roce 1955 
byl Sokol Gottwald Horní Suchá 
přejmenován na TJ Baník Gottwald 
Horní Suchá.

V roce 1931 byly v Horní Suché 
založeny dva další kluby, a to Český 
sportovní klub (ČSK) a Polský klub 
sportovní (PKS) Lechia. Tyto kluby 
provozovaly pouze kopanou. ČSK 
používali klubovní místnost v hos-
tinci Na Grňakovce. Tato místnost 
sloužila zároveň jako klubovna i pře-
vlékárna. PKS Lechia se tísnila v pod-
krovní místnosti za jevištěm Dělnic-
kého domu.

Na základě usnesení Ústředního 
výboru Národní fronty ČSR bylo 
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V roce 2010 byla Tělovýchovná 
jednota na základě partnerství se 
společností Depos, a.s. přejmeno-
vána na TJ Depos Horní Suchá, 
Jméno této společnosti v názvu 
měla naše TJ jedenáct let. Po 
ukončení spolupráce s firmou 
Depos a.s. si členové TJ na valné 
hromadě v červnu 2020 odhlaso-
vali nový název. Po téměř 60 letech 
se tedy přestal používat zažitý 
název Tělovýchovná jednota. Byl 
vybrán název Sportovní klub Horní 
Suchá, z. s., kterým se klub vrací ke 
svým kořenům do období první 
republiky. V průběhu 110 let 
činnosti sportu v Horní Suché řada 
oddílů vznikala a zanikala. Velmi 
úspěšné byly oddíly boxu a karate, 
které pod hlavičkou naší jednoty 
vyhrávaly tituly mistrů republiky. 
Nelze zapomenout na skvělé úspě-
chy volejbalu, který se už pod 
hlavičkou Havířova probojoval až 
do extraligy. Velmi úspěšní byli 
také hráči sálového fotbalu-futsalu, 

V roce 1975 byla obec Horní 
Suchá v rámci integrace připojena 
k městu Havířovu a veškeré akce 
Tělovýchovné jednoty Dolu Presi-
dent Gottwald byly řízeny komisí 
pro mládež a tělesnou výchovu při 
MNV v Havířově.

Po integraci, která trvala plných 
15 let, a odloučení v r. 1990 od 
města Havířova, se začalo spo-
rtovní dění v Horní Suché oživovat. 
V roce 1991 se jednota stává práv-
nickým subjektem jako občanské 
sdružení, současně se mění název 
na TJ Důl František Horní Suchá. 
Sdružuje 624 členů. Sportovní a tě-
lovýchovná činnost byla sou-
středěna do oddílů kopané, tenisu, 
odbíjené, šachu, softbalu, base-
ballu a nohejbalu.

• Karate od r. 1973 do r. 1998, 

• ČASPV od r. 1911 až dosud.

• Šachy od r. 1960 do r. 1997.

Jediným oddílem, který existuje 
po celou dobu trvání našich spor-
tovních oddílů, je oddíl ČASPV, 
který zajišťuje pohybové aktivity 
svým členům od počátku horno-
sušského sportu. 

Fotbal se v Horní Suché hraje od 
roku 1931, nejmladší z dosud 
fungujících oddílů je tenis, který byl 
založen pod záštitou našeho 
spolku v roce 1972.

kteří byli v letech 1984 a 1988 mistry 
Českoslevenska. Málokdo dnes ví, 
že jediný krytý bazén pro veřejnost 
na území města Havířova vybudo-
vala Horní Suchá, respektive Důl 
Prezident Gottwald Horní Suchá, 
pod jehož patronací naše TJ fungo-
vala. V místní sportovní hale naši 
boxeři vybojovali řadu úspěchů. 
V 90. letech se v Horní Suché hrála 
také extraliga baseballu. 

Přehled oddílů 
Tělovýchovné 
jednoty/ 
Sportovního klubu

• Lední hokej od r. 1960 do r. 1985.

• Volejbal od r. 1960 do r. 2010.

• Tenis od r. 1972 až dosud.

   přechod do Havířova.

• Fotbal od r. 1931 až dosud.

• Košíková od r. 1966 do r. 1974.
• Box od r. 1972 do r. 1980.

Přehled názvů 

Sloučení dvou do té doby samo-
statných fotbalových klubů ČSK 

PKS Lechia Horní Suchá (Polski 
klub sportowy) a ČSK Horní Suchá 
(Český sportovní klub).

• 1955

• 1911 až 1948 

 
• 1948

Tělovýchova a sport v Horní 
Suché byly roztříštěny do několika 
spolků: Tělocvičný spolek Sokol, 
Towarzystwo gimnastyczne Siła, 
Towarzystwo gimnastyczne Sokoł 
a Dělnická tělovýchovná jednota.

po současnost
od počátků 

• 1931 

Sokol DPG Horní Suchá (Sokol Důl 
Prezident Gottwald Horní Suchá).

• 1953

a PKS Lechia pod patronát Sokola.

TJ Baník DPG Horní Suchá (Tělo-
výchovná jednota Baník Důl 
Prezident Gottwald Horní Suchá).

Dále to byly oddíly horolezectví 
(existuje dodnes pod vedením 
pana Vríčana jako Godula Horní 
Suchá), taneční skupina UNO MIX, 
oddíl lehké atletiky, lyžování, 
stolního tenisu a sálového fotbalu-
futsalu.
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· 1975
TJ Důl President Gottwald Havířov 6-
Horní Suchá (TJ DPG).

  
· 1991

Členové výkonného 

SK Horní Suchá (Sportovní klub 
Horní Suchá).

• 2010

TJ Důl František Horní Suchá (Tělo-
výchovná jednota Důl František 
Horní Suchá).

TJ Depos Horní Suchá (Tělový-
chovná jednota Depos Horní Suchá).

• 1978 Ing. Lev Tolasz

Předsedové 
tělovýchovné 
jednoty od roku 
1945 do současnosti

• 1945 Stanislav Tvarůžek   
• 1950 Ing. Oldřich Štáble  
• 1951 Stanislav Tvarůžek  
• 1952 Ing. Karel Šulc
• 1953 Vladislav Wojaczek  
• 1955 Alois Mokrosz

 

• 1981 Karel Wójcik   
• 1995 Milan Machálek  
• 2009 Ivan Marini  

• 2021

 

• 1957 Stanislav Tvarůžek  
• 1971 Bedřich Kněžík
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Členové výkonného 
výboru SK v jubilej-
ním roce 2021

• Předseda – Ivan Marini 
• Místopředseda – Jiří Bebenek 
• Členové – Bc. Tomáš Pietrasz,    

Ing. Jan Lipner, Ing. Vladimír Skácel, 
Ing. Vlastimil Sargánek, Ing. Rosti-
slav Uher. 



Oddíl fotbalu



v roce 2021 

Trenéři Zdeněk Menoušek a Jaro-
mír Bebenek.

Vedoucím družstva je Tomáš Zima.

Starší dorost

Muži 

Moravskoslezský krajský přebor 
staršího dorostu.

Účastníci soutěží 

Trenéři Patrik Goj a Jan Slovík, 
Vedoucím družstva je Bc. Tomáš 

Pietrasz.

Moravskoslezská 1. B třída, sk. C. 

Mladší dorost
Moravskoslezský krajský přebor 

mladšího dorostu.
Trenér Pavol Sýkora.
Vedoucím družstva je Bc. Tomáš 

Pietrasz.

Fotbal

Míč, branka a gól, to jsou slova, 
která existují snad ve všech světo-
vých jazycích. Fotbal je celosvěto-
vý fenomén, neexistuje kontinent či 
stát, kde by se tento krásný sport 
nehrál. Sporty podobné fotbalu se 
hrály již v dávném starověku v po-
době čínského cchu-ťü. V období 
starověkého Řecka se hrála hra 
zvaná harpaston, v období staro-
věkého Říma se tato hra nazývala 
harpastum. Novodobá obdoba 
starověkých her vzešla z Anglie, kdy 
se od 16. století mezi sebou začali 
střetávat hráči místních středních 
škol. Fotbal, jak ho známe dnes, však 
vznikl v Anglii, „kolébce fotbalu“, v ro-
ce 1863, kdy byl založen první ofi-
ciální fotbalový svaz The football 
association s jasně danými pravidly, 
jejichž obdoba se užívá dodnes.

Uplynulo několik desítek let, než 
se fotbal, jehož popularita již 
dávno překročila hranice Velké 
Británie, dostal i do naší obce Horní 
Suchá. Fotbalová utkání na území 
naší obce se hrála již ve dvacátých 
letech 20. století. Za oficiální 
datum vzniku fotbalu v Horní 
Suché lze však považovat až 
březen 1931, kdy byl u Česko-
slovenské fotbalové asociace 
zaregistrován fotbalový klub při 
polském Sokolu PKS Lechia, který 
položil základy hornosušského 
fotbalu, o jehož vývoji pojednávají 
další kapitoly této publikace. 

Vedoucím družstva je MVDr. Mar-
tin Svoboda.

Okresní přebor starší přípravky.
Starší přípravka

Trenér Ing. Zdeněk Petrů.

Starší žáci

Trenér Mgr. Gustav Dytko.

Moravskoslezský krajský přebor 
mladších žáků.

Moravskoslezský krajský přebor 
starších žáků.

Vedoucí družstva je Táňa Ciferská.

Trenér Mgr. Petr Špička.

Mladší žáci

Členové výkonného 
výboru fotbalového 
oddílu v jubilejním 
roce 2021
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Výkonný výbor fotbalového oddílu SK Horní 
Suchá v roce 2021. Zleva nahoře předseda 
Ivan Marini, Roman Kubját, Aleš Zálejský, 
Petr Bebenek, Jiří Bebenek. Zleva dole 
starosta obce Jan Lipner, Tomáš Zima, 
Patrik Goj, Tomáš Pietrasz, Jan Janovský.



• Členové – Jiří Bebenek, Mgr. 
Petr Bebenek, Patrik Goj, Bc. 
Martin Hermann, Jan Janovský, 
Bc. Roman Kubját, Bc. Tomáš 
Pietrasz, Aleš Zálejský, Tomáš 
Zima.

• Předseda – Ivan Marini

Od zrození 
1931 - 1940 

Celosvětově stále populárnější hra 
s názvem fotbal okouzlila i zdejší 
mládež a dorazila do Horní Suché. 
Jako houby po dešti vznikaly první 
fotbalové skupiny s názvy jako 
Centrum, Paseky, Podlesí, Fabrika, 
Chrost a další, pojmenované podle 
jednotlivých částí obce. Sváděly 
mezi sebou urputné boje o mistra 
Horní Suché, poprvé tak zdejší 

po souboje Lechie 
s ČSK

První fotbalové družstvo PKS Lechia 

Horní Suchá, 1931 hřiště pod kostelem. 

Společná fotka s družstvem soupeře. 

Hráči Lechie dole zleva: Alfréd Rychlik 

st., J. Žurek, Swaczyna, H. Jurček, Piętok, 

L. Staš, G. Tolasz, J. Pierschala, Chwistek, 

G. Plutnar, F. Suchánek, H. Bortoli 

(vpravo nahoře). 
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Jedenáctka Centrum přišla s ná-
vrhem založení oficiálního klubu, a tak 
v březnu 1931 zásluhou velké inicia-
tivy Karla Dziadury a Emericha a Jo-
sefa Bajgrových byl na fotbalovém 
svazu v Praze přihlášen nový 
fotbalový oddíl při polském Sokolu 
s názvem PKS Lechia Horní Suchá. 

obyvatelé začali slýchávat to kou-
zelné slovo GÓÓÓL…
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Ostatní fotbaloví nadšenci, vede-
ní horníkem z Barbory Josefem 
Kloktou z části obce Podlesí (dnes 
již neexistující část obce za jezerem 
Nebesák směrem na Karvinou) ne-
zaháleli a brzy na to, v létě 1931, zalo-
žili další fotbalový klub s názvem 
Sportovní klub Horní Suchá, v roce 
1933 přejmenovaný na Český 
sportovní klub neboli ČSK Horní 
Suchá.

s výsledkem 2:2. Hvězdou utkání byl 
brankář Lechie Franciszek Sucha-
nek. Branky Lechie vstřelil Karol 
Dziadura ml. a Pierzchala.

PKS Lechia měla v centru obce 
menší plácek, na němž mohli tré-
novat. Naopak ČSK neměl kde hrát, 
a tak jeho hráči trénovali většinou 
v lese na Podlesí a zprvu svá utkání 
hráli na pronajatých hřištích Spar-
taku Lazy či AFK Dolní Suchá. V prů-
běhu 30. let však byl postupně 
využíván pozemek pod kostelem, 

První oficiální zápas po zaregis-
trování oddílu PKS Lechia Česko-
slovenské asociaci fotbalu tým 
odehrál v Karviné s Pogoň Fryštát 

Přes úskalí počátků vzniku obou 
fotbalových klubů, kdy hráči 
sháněli sponzory na zakoupení 

který byl zakoupen od pánů Adolfa 
Guziura a Aloise Niemce za 45 000,- 
Kčs v červnu 1931 Sokolem, kde bylo 
v průběhu dalších let vybudováno 
fotbalové hřiště. Lechia byla do 
roku 1933 jedním z oddílů Sokola, 
poté se osamostatnila. 

alespoň jednoho míče, aby vůbec 
měli s čím hrát, se jim na hřišti 
dařilo a brzy postoupili do vyšší 
třídy. Fotbalisté Lechie i ČSK hráli 
Těšínskou župu. Přišel rok 1938 a na-
stal útlum. Nejdříve byla zastavena 
činnost klubu ČSK a zabaven její 
skromný majetek. Příchodem 
německých fašistických oddílů v ro-
ce 1939 pak zaniká i Lechia.

První družstvo SK Horní Suchá, 

rok 1931 v loka-litě Podlesí. Zleva 

nahoře: Chrobaczek, Kavkaszka, 

Hojcki, Goliuski, Supczyk, Kufa, 

Gavdas. Uprostřed zleva: Sabela, 

Wenglorz, Klodka. Sedící zleva: 

Kamc, Cimala, Šwadkous.

Pětileté výročí ČSK Horní Suchá – hřiště pod kostelem, 1936. Výroční tablo 

uprostřed fotografie se zachovalo dodnes, je vystaveno v budově stadionu.
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1941 – 1950 
Období okupace 
a restart sportu

Přišlo jaro roku 1945,  s radostí se 
obyvatelé Horní Suché dočkali 
osvobození od nacistické okupace. 
Dne 3. 5. 1945 dorazila vojska Rudé 
armády a Horní Suchá byla opět 
svobodná. 

Toho využili bývalí funkcionáři 
všech tělovýchovných spolků na 
území obce se snahou obnovit 
jejich bývalou činnost. Přestože jich 
mnoho zahynulo na frontě a také 
v koncentračních táborech, s nad-
šením se vrhli do práce. Nejdříve se 
podařilo sjednotit Lechii, která 
zachránila značnou část výstroje. 
Své první utkání Lechia sehrála na 

Období 2. světové války v letech 
1939 až 1946 znamenal pro horno-
sušský sport léta nečinnosti. Větši-
na činovníků Sokola, Lechie i ČSK 
se musela zapojit do bojů, byli 
nuceni se z obce vystěhovat, mnozí 
byli deportováni do koncentračních 
táborů či nasazeni na nucené práce. 

hřišti pod kostelem proti Polonii 
Karviná, i přes prohru 1:3 to byla 
veliká sláva, utkání sledovalo 2000 
diváků!

Oba fotbalové kluby z Horní 
Suché hrály svá domácí utkání na 
jediném hornousškém hřišti v cen-
tru obce pod kostelem. Kronika 
Obce Horní Suchá uvádí vzpomín-
ku pamětníka Jakuba Mackow-
ského,  m ístn ího  pedagoga : 
„Vzájemná střetnutí obou horno-
sušských klubů byl vždy velikým 
svátkem. Obě družstva hrála 
těšínskou župu, a když se setkala 
ve vzájemném utkání, fanoušci 
polské Lechie stáli ve svahu pod 
kostelem a fandové Českého SK 
byli rozmístěni podél břehu poto-
ka Sušanka.“

ČSK se podařilo sjednotit až v let-
ních měsících, ovšem zápasy muse-
li hrát ve vypůjčených dresech i ko-
pačkách od klubů SK Karviná a AFK 
Suchá (dnes MFK Havířov).

Rivalita obou celků byla celkem 
zdravá, ČSK i Lechia se ve vzájem-
ných utkáních a umístěních v tabul-
ce předstihovaly. Až na malé vý-
jimky se hrálo ve 2. třídě Těšínské 
fotbalové župy. Obě družstva se 
dělila o hřiště pod kostelem. 
Pamětník Alférd Rychlik uvádí: 
„ČSK měli šatnu v hospodě u Gr-
ňáka v budově dněšní drogerie,  
Lechia měla šatnu v Dělnickém 
domě“.

Přišel únor roku 1948 a k moci se 
dostala Komunistická strana Čes-
koslovenska. Úkol zněl jasně, sjed-
notit veškeré sportovní oddíly v jeden 
celek. Začala transformace spor-
tovních oddílů, kdy ještě v roce 
1948 se podařilo sjednotit Sokol, 
Dělnickou tělovýchovnou jednotu 
a ČSK. Lechia byla včleněna do 
Polské rady Sokola. Derby dvou 
fotbalových klubů, tak ještě dále 
probíhala.

Hornosušské derby Lechia vs. 

ČSK – hřiště pod kostelem. H. Witala, L. Galuszka, J. Mynarz.

Dorost PKS Lechia Horní Suchá v roce 1947. 

Nahoře zleva: A. Adamec, B. Lakota, F. Bajer, 

E. Morcinek, T. Faja, W. Moldrzyk, O. Bebe-

nek. Dole zleva: J. Jaworski, G. Chlebik. 



1951 – 1960 

a sjednocení 
PKS Lechie a ČSK

v Horní Suché existuje již jen jeden 
fotbalový oddíl a hornosušské 
derby už je minulostí. 

Se vznikem jednotného klubu v ro-
ce 1953 nastává také stěhování na 
nový sportovní a fotbalový stadion. 
V té době ovšem nevypadal tak, jak 
jej známe dnes. K dispozici však byl 
na tu dobu nadstandardní spor-
tovní stánek s přízemní budovou, 
tzv. Sokolkou (kde ještě ani nebyl 
zaveden vodovod), běžecký ovál, 
fotbalové hřiště s červenou škvá-
rou a přírodní ledové kluziště s ohří-
várnou. Spojení sportu a patronát-
ního podniku Dolu President Gott-
wald (Důl František) se začínalo 
vyplácet. Sportovci měli s přispěním 
šachty zlepšující se podmínky, důl 
pak měl zázemí pro sportovní 
vyžití svých zaměstnanců. 

 Přestože podmínky pro fotbal se 
začaly zlepšovat, sportovní úroveň 
fotbalistů počátkem 50. let sko-
mírala. Mnohdy byl problém sesta-
vit mužstvo k utkání. Řada funkcio-
nářů zanechalo aktivní činnosti 
a Horní Suchá hrála v okresním 
přeboru. Postupem let se situace 
začala stabilizovat a fotbal začal 
opět vzkvétat.

Stavba stadionu 

Přišel rok 1952 a členové Lechie 
projevili souhlas s připojením k vznik-
lé Závodní sokolské jednoty při 
dole Gottwald. Od roku 1953 tak 

1961 – 1970 

Dlouhá léta bez úspěchů se 
přetrhla v sezóně 1961/1962, Horní 
Suchá postoupila do okresního 
přeboru a hned v další sezóně do 1. 
B třídy. O postup se postarali 
hlavně mladí hráči vzešlí z dorostu. 

Krizová léta 
překonána, začínají 
úspěchy
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V roce 1953 se opustilo hřiště pod 
kostelem a fotbal se začal hrát na 
stadionu. Hřiště pod kostelem se 
začalo využívat jako školní. Od roku 
1954 jsem začal hrát se starším bratrem 
Benem za žáky, to už jsme hráli na 
novém stadionu, kde hraje Horní Suchá 
dodnes. Našim trenérem žákovského 
družstva byl všestranný sportovec pan 
Hugo Bortoli, který hrál stopera za 
Lechii. Jeho synové Vladka a Brunek 
Bortoli hráli za Horní Suchou také. 

Vzpomínka Alféda Rychlika

Muži Horní Suché 1955 Zleva stojící: Adolf Putek, Edvin Bystroň, Bruno 
Szczybrocha, Ota Panzenberger, Sikora, Oskar Bebenek, Vilém Mynarz.
Klečící zleva: Jan Hmiro, Miroslav Sabela, Josef Žerdík, Leopold Galuszka, 
Tadeáš Faja. 
Poznámka autora: Josef Žerdík st., otec současného místostarosty Horní 
Suché Josefa Žerdíka, byl mnohostranným sportovcem, hrál fotbal 
v obraně, někdy byl také brankářem. Stál rovněž v hokejové bráně Horní 
Suché. 



Po pádu zpět do okresního pře-
boru se v Horní Suché začíná krys-
talizovat tým, který hornosušský 
fotbal proslaví. V sezóně 1966/67 
sušané postoupili do 1. B třídy a v ná-
sledné sezóně do historicky 
nejvyšší dosud hrané soutěže v Hor-
ní Suché, 1. A třídy! O dvojnásobný 
postup se zasloužili hráči Jiří Ně-
mec, Beno Rychlik, Jaroslav Štefek, 
Vladislav Bortoli, Arnold Elinger, 
Waldemar Wala, Ervin Wala, Jiří 
Kučera, Jaroslav Kněžík, Jindřich 
Gattnar, Josef Svoboda, Ivo Tesar-
čík, Bruno Woznica, Bruno Kraina, 
Pavel Belko, Milan Majer, Alfréd 
Rychlik, Jiří Mísař, Pavel Klemens, 
Bronislav Bortoli a Josef Stibora, 
trenérem byl Břetislav Kostelňák. 
Nejlepším střelcem Horní Suché 
byl Vladislav Bortoli s 29 vstřele-
nými brankami. 
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Muži Horní Suché 1964. Nahoře zleva E. Wala , Stibora, Szczepaniec, 
Malchárek, Smetana, A. Rychlik , Krupa, Kněžík. Dole zleva V. Bortoli, 
Woznica, Štefek, W. Wala W., Elinger.

• Tým v sezóně 1966/67 vedený tre-
nérem Břetislavem Kostelňákem, drži-
telem nejvyšší trenérské licence, postu-
puje do 1. B třídy a hned v další sezóně 
do 1. A třídy! Tento tým 33 utkání v řadě 
vyhrál a 4 krát remizoval.

• V červenci 1966 na zájezdě v Chebu 
odehráli hráči Horní Suché přátelské 
utkání s Lokomotivou Františkovy Láz-
ně, zvítězili 0:5.

Perličky

• V roce 1967 je uvedena do provozu 
zbrusu nová krytá tribuna pro 500 sedí-
cích diváků.

Žáci 1969 (v pozadí Důl Pres. Gottwald). Zleva nahoře trenér M. Budínský, 
Ctwiertka, Dzik, Sebera, S. Svoboda, Marini, Blahetka, Recman, vedoucí 
J. Svoboda. Dole zleva Moj, Vítek, Bystroň, J. Gattnar, Zipser, J. Konesz, 
J. Bebenek.
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1. B třídy! Fotbal v Horní Suché 
vlivem úspěchů zažívá veliký roz-
květ. Počet mládežnických i dospě-
lých fotbalistů neustále stoupá, 
proto je v roce 1971 vybudováno 
druhé škvárové hřiště. 

Horní Suchá 1970. Nahoře zleva vedoucí O. Pan-
cenberger, P. Belko, V. Malcharek, W. Wala, 
M. Majer, Rybař, J. Skupin, J. Štefek, A. Rych-
lik, V. Bortoli, J. Stibora, I. Tesarčík. Dole 
zleva J. Němec, B. Rychlik, B. Woznica, tre-
nér K. Dostál, V. Ryba, J. Kučera, B. Bortoli.

Perličky

• V rámci oslav šedesátileté tradice 
sportu a 40 let fotbalu v Horní Suché se 
25. června 1971 uskutečnil přátelský 
zápas Horní Suché s Internacionály 
Slávie Praha s výsledkem 5:5. Walde-
mar Wala vstřelil slávistům 4 branky.

• Sušané v 1. A třídě válí, Hlučín si z Horní 
Suché odváží „kanára“ výsledkem 6:0 
a Unie Hlubina „bůra“ 5:1. Branky 
vstřelili Wala 2, Klemens, Majer, Měch.

• Dne 20. května 1973 sleduje 700 diváků 
na hornosušském stadionu Julia Fučíka 
vypjaté utkání o postup do krajského 
přeboru. Horní Suchá – Orlová 2:1, branky 
domácích vstřelili Klemens a Donát. 
Postup nakonec o vlásek uniknul a su-
šané skončili na krásném 2. místě 
tabulky.

1971 – 1980 
1. A třída – málo, 
krajský přebor – málo, 
divize Sušany volá!

Počátkem sedmdesátých let tým 
Horní Suché neztrácí lesk, naopak. 
V 1. A třídě se mužstvu daří a končí 
pravidelně na špici soutěže. Trenér 
Břetislav Kostelňák své mužstvo 
tvrdě připravuje každoročním 
kondičním soustředěním v podni-
kovém středisku Dolu Pres. Gott-
wald (František) v Horní Lomné pod 
Kyčmolem, a také čtyřikrát týdně 
v domácích podmínkách vlastního 
stadionu v Horní Suché. Je založe- 
no také B mužstvo mužů, které brzy 
po vzniku postupuje z okresu do 
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Po dvou neúspěšných pokusech 
o postup do krajského přeboru se 
do třetice zadařilo. Mohutný finiš v zá-
věru soutěže, „Gottwaldovci“, jak se 
díky patronátu dolu hráčům Horní 
Suché říkalo, v posledních 6 kolech 
získali plný počet bodů při skóre 
20:1, a dostali se před druhý Slezan 
Frýdek-Místek. 

Krajský přebor v sezóně 1974/75 
odehráli jako nováček bez bázně a ha-
ny a znovu se prali o postup. Největ-
šími soupeři byli TŽ Třinec B (áčko 
Třince hrálo 1. Federální ligu) a Dol-
ní Benešov. 

Horní Suchá do divize! Již dvě kola 
před koncem krajského přeboru 
bylo definitivně rozhodnuto. Tým 
Baníku Gottwald Horní Suchá 
vyhrál v předehrávce důležité utká-
ní v Přerově 3:4. Husarský kousek 
se povedl kádru ve složení Hronek, 
Tesarčík, Machálek, Štefek, Mísař, B. 
Bortoli, Ryba, Fojtík, Majer, Křístek, 
Kaleta, Skupin, Vrábel, Klemens, 
W. Wala, W. Bortoli, Z. Donát. Tre-
nérem úspěšného mužstva byl 
Boleslav Dzik, vedoucím mužstva 

Rok 1971, Horní Suchá – Slávie Praha stará garda 5:5. Branku do sítě Slávie 
střílí Waldemar Wala.

Muži 1971. Nahoře zleva trenér Kostelňák, Tesarčík, Bortoli, Majer, Štefek, 
Vilímec, Donát, Měch, vedoucí mužstva Křivda. Dole zleva: Bláha, J. Kaleta, 
Mísař, Voznica, Ryba, Němec.

Úspěšný ročník fotbalistů Horní 
Suché potvrdilo i B mužstvo svým  
vítězstvím v okresním přeboru.

 

Evžen Morcinek, tajemníkem oddí-
lu Oskar Bebenek, a předsedou Ing. 
Karel Chodura. Tito hráči a funkcio-
náři budou navždy zapsáni zlatým 
písmem ve fotbalové historii Horní 
Suché. Děkujeme!
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v horní řadě pátý zleva.

Dorost 1972. Družstvo trenéra Jankoviče. 
Současný předseda klubu Ivan Marini stojí

Perličky

• Mezinárodní přátelské utkání proti polskému GKS Katowice zvítězila Horní Suchá 4:3, branky vstřelili Klemens, B. Bortoli, 
W. Bortoli, Majer.

• Dne 22. 6. 1974 hornosušským stadionem linou se zvuky hornické dechovky, Horní Suchá poráží Hlučín 4:0 brankami Ryby, 
Kalety, W. Waly, Majera a postupuje do krajského přeboru. 

• Fotbalisté Horní Suché vstupují do krajského přeboru vítězně, brankou Klemese poráží Duklu Hranice 1:0.

• Horní Suchá postoupila v roce 1975 po divize D, v té době 3. nejvyšší soutěže v zemi. Její územní působnost byla roz- 
prostřena na celou Moravu a část východních Čech. Divize se v Horní Suché, až na krátký výpadek koncem 80. let, hrála 
téměř 20 let.

Muži 1975 po posledním zápase sezóny. 
Postup do divize – 3. nejvyšší soutěže! 
Nahoře zleva masér Pancenberger, Tesarčík, 
vedoucí Morcinek, Křístek, Skupin, Klemens, 
Hronek, Fojtík, Skýba, Majer, W. Wala, trenér 
Dzik. Dole zleva Kaleta, W. Bortoli, Vrábel, 
Mísař, Ryba, Musial, Pašiak, Štefek.
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Rok 1976 – divizní utkání na domácím hřišti s Brnem. Před brankou soupeře Jiří Skupin a Ladislav Křístek.

Muži divize 1977. Nahoře zleva Hronek, Skupin, Žídek, Majer, Poštulka, Lankoči, Skýba, Klemens, Grygárek. Dole zleva 
J. Kaleta, Vrábel, Ryba, Mísař, Fojtík, Vojkůvka.



Rok 1976. Přípravný zápas Horní 
Suché na Bazalech s ligovým Baní-
kem Ostrava prohráváme 3:2. Obě 
branky Horní Suché vstřelil Milan 
Majer. V průběhu 70. a 80. let došlo 
ještě k několika vzájemným utká-
ním Horní Suché s A mužstvem Ba-
níku Ostrava.

22
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Muži 1977. Nahoře zleva vedoucí Galuszka, Laslop, Kolečko, Fučík, Skýba, Bialek, as. trenéra Donát, trenér Moroň, Pašiak, Lankoči, Skupin, 
Válek, Tesarčík. Dole zleva Vojkůvka, Křístek, Grygárek, Svoboda, Fojtík, Klemens, Hronek, Kovařík, Vrábel.

Muži B 1977. Nahoře zleva Tesarčík, vedoucí Stibora, Majer, Stachura, Szkutek, Kořenář, Szostok, Laslop, trenér Malchárek, předseda 
B. Kněžík. Dole zleva Konesz, Pócoš, Mísař, W. Wala, Ryba, Voznica, Pochylý, Vudarčík.
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Rok 1979. Přátelské utkání Horní Suché s reprezentačním dorostem ČSSR. V dresu reprezentace nastoupily budoucí hvězdy našeho fotbalu, 
například současný reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý, stříbrný medailista z EURA 1996 Radek Drulák, renomovaný trenér Josef Csaplár nebo 
brankáři, kteří se prosadili v Premier League – Luděk Mikloško a Jan Stejskal. Dorostenci porazili Horní Suchou 0:1 brankou Radka Druláka.
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Horní Suchá se v divizi prala s oprav-
du kvalitními soupeři. Tehdy třetí 
nejvyšší republikovou soutěž hrály 
velké kluby z velkých měst jako např. 
Zetor Brno, Jihlava, Prostějov, Uni-
čov, Frýdek-Místek, Kroměříž, Uher-
ské Hradiště atd. Přesto fotbalisté 
Horní Suché v soutěži nehráli vů-
bec špatně. Díky Dolu Prez. Gott-
wald (František), který hráče za-
městnával a vytvářel jim podmínky 
pro kvalitní trénink i možnost získat 
hráče odjinud. Mít dobře placené 
zaměstnání na šachtě, získat by-
dlení a hrát divizi bylo pro mnoho 
fotbalistů snem, který fotbalový 
klub z Horní Suché mohl hráčům 
splnit. A není tajemstvím, že když 
se vyhrálo, fotbalisté ani do šachty 
nefárali. Nikdo se na ně za to nezlo-
bil, získali totiž důležité divizní 
body ke spokojenosti fanoušků, 
zaměstnanců dolu. Hráčům tak byly 
vytvořeny velmi dobré, dalo by se 
říci poloprofesionální, podmínky. A 
není divu, že do Horní Suché pře-
stoupili hráči z Baníku Ostrava, jako 
například Miroslav Vojkůvka či Jo-
sef Kolečko, z druhé ligy Pavol Sýko-
ra, Zdeněk Bialek, nebo ze Sloven-
ska Jano Bartoš.

Dobrou reprezentaci klubu v divizi 
demonstruje sezóna 1978/79, kdy se 
klub umístil na historicky nejlepší 
pozici v historii – 2. místě v divizi.

Poř.

1.

Tým

TJ NHKG Ostrava

Z

30

V

17

R

8

P

5

VG

51

OG

22

B

42

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

TJ Baník Horní Suchá

TJ Spartak Uherský Brod

TJ Železárny Prostějov

TJ Jiskra Staré Město

TJ Slovácká Slavia Uh. Hradiště

TJ Spartak PS Přerov

TJ TŽ Třinec „B”

TJ US Uničov

TJ Slavia Kroměříž

TJ Veselí nad Moravou

TJ FATRA Napajedla

TJ Baník 1. máj Karviná

TJ ZETOR Brno

TJ VOKD Poruba „B”

TJ MODETA Jihlava

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

16

14

15

12

11

9

9

11

11

8

8

9

10

8

7

5

8

5

10

8

12

11

7

7

11

11

8

6

6

7

9

8

10

8

11

9

10

12

12

12

11

13

14

16

16

40

55

48

44

31

30

33

32

33

40

25

30

34

27

28

31

32

41

39

30

35

24

35

40

47

32

36

43

47

47

37

36

35

34

30

30

29

29

29

27

27

26

26

22

21

Perličky

• Leden 1979 – fantastický úspěch! V přátelském utkání Horní Suché s Energie 
Cottbus, družstvem německé 2. bundesligy, vítězí sušané 4:3. Branky vstřelili 
Bartoš 2, F. Svoboda a Brokl. V sestavě domácích nastoupil i současný trenér 
mužů Jaromír Bebenek.

• V roce 1975 byla na hornosušském hřišti vysazená tráva. Končí tak éra pověstné 
červené škváry na hlavním hřišti.

• V brance Horní Suché nastupuje jasná jednička Pavel Hronek, o šanci si však říká 
mladý brankář Jan Laslop, který se později stává jedničkou, a v roce 1982 odchází 
přes druholigovou Porubu do ligové Sigmy Olomouc, později do ligových 
Vítkovic. Dnes je z něj uznávaný mládežnický trenér. 

• V roce 1976 v rámci oslav 45. výročí fotbalu se mezi sebou utkali bývalí hráči ČSK 
a PKS Lechia s výsledkem 5:1. Poprvé se v Horní Suché představili fotbalisté z Pol-
ského LKS Silesia Lubomia, které naše béčko porazilo 5:2. Dobré přátelské vztahy 
zejména panů Kazimierze Segeta z Lubomie a Oskara Bebenka z Horní Suché 
položily základy pro pozdější družební styky obou obcí. V rámci oslav byl také 
uspořádán turnaj dorostenců za účasti Baníku Ostrava, Vítkovic, Třince a do- 
rostenců Horní Suché, ve kterém sušani skončili na výborném 2. místě. Divizní 
áčko prohrálo s ligovým nováčkem VP Frýdek-Místek 0:1.

Konečná tabulka historicky nejúspěšnější sezóny Horní Suché – 2. místo v 3ligové divizi.
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a tak dnes již málokdo ví, že Haví-
řovsko bylo baštou sálové kopané 
v Československu, což dokazuje také 
fakt, že hráči Horní Suché Gattnar, 
Vojkůvka, Sýkora a Dlouhý repre-
zentovali Československo na 
Mistrovství světa!

fotbalu. Hráči sálové kopané DPG 
Horní Suchá se v letech 1984 a 1988 
stali mistry Československa. V prů-
běhu 80. a počátkem 90. let se 
umísťovali vždy v Československé 
špičce. Velikým soupeřem jim byli 
rivalové z BAT Kosmos Havířov, 

Od sezóny 1981/1982 došlo k re-
organizaci soutěží, přestože v před-
chozí sezoně Horní Suchá prahla 
po historickém postupu do 2. ligy, 
jarní část sezóny však nebyla pove-
dená a Sušané tak zůstali v divizi D, 
která se nově stala až 4. nejvyšší 
soutěží v zemi. 

Fotbal i veškerý sport v Tělovýchov-
né jednotě dolu Gottwald byl v té 
době na vrcholu. Díky štědré 
finanční a personální podpoře dolu 
se podařilo vybudovat tělový-
chovný spolek, který sdružoval 
neskutečných 605 aktivních 
sportovců, sdružených v oddíle 
kopané, který měl největší za-
stoupení v počtu 262 členů, dále 
ledního hokeje, volejbalu šachu, 
tenisu, karate, boxu a ZRTV.

Fotbalisté hráli v 80. letech pravi-
delně divizi D, až do sezóny 
1986/87, kdy mužstvo sestoupilo 
do krajského přeboru. Zpět do 
divize se vrátili v roce 1991. Muži B 
hráli střídavě 1. B třídu a okresní 
přebor.

pokračují

Za zmínku stojí úspěchy hráčů 
sálové kopané, neboli líného míče. 
Dnes se toto sportovní odvětví zpro-
fesionalizovalo pod názvem futsal. 
Toto sportovní odvětví provozovali 
hráči mužů Horní Suché jako 
doplňkový sport ke klasickému 

1981 – 1990 
Skvělé časy 
hornosušského 
fotbalu 

DPG Horní Suchá, mistři Československa v sá-
lové kopané 1984. Nahoře zleva vedoucí druž-
stva Oškera, Kříslek, Majer, hosteska, Bialek, 
Žídek, Rusta, Tesarčík, trenér Zajíček. Dole 
zleva Skupin, Sýkora, Dlouhý, Gattnar, 
Vojkůvka.

Perlička

• V roce 1982 přichází do Horní Suché ze sousedního Baníku Havířov brankář Václav 
Dlouhý. Ihned se stává oporou, brankoviště Horní Suché střeží Venca dlouhých 12 let 
až do roku 1994. A když měli Sušané v roce 2011 v 1. A třídě problém s brankáři, 
Václav Dlouhý v 54 letech odchytal celé utkání!
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Rok 1981 • divizní muži A

Rok 1981 • muži B – 1.A třída
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Rok 1981 – družstvo dorostu

Žáci, rok 1982. Zleva nahoře Pancenberger, Janča, Stankovič, Tengler, Gala, Bitzánek, 
Laurenčík, Z. Fusek, Korč, Pierschala. Dole zleva P. Pitel, Hajšmánek, M. Fusek, Raab, 
P. Lenčo, Mikulenka, Sikora, A. Rychlik ml.
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Muži 1983. Nahoře zleva vedoucí L. Křístek, 
J. Stambolidis, M. Musial, D. Kohút, K. Pašiak, 
M. Sikora, J. Hurych, P. Kotas, J. Bebenek, 

M. Vilk, P. Válek, T. Chvěja, J. Duna, L. Bara-
báš, J. Stachura, J. Fojtík, V. Dlouhý, F. Svo-
boda.

M. Vojkůvka, trenér J. Kolečko. Dole zleva

Divizní utkání mužů Horní Suchá – TŽ Třinec. 
Sušané v tmavých dresech. Na smínku zleva 
Jano Bartoš, Milan Musial, ve výskoku 
Jaromír Bebenek, Pavol Sýkora.
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1. srpna 1985 – muži před přátelským 
utkáním s německým Aktivist Lauch-
hammer. Nahoře zleva vedoucí druž-
stva Skýba, Gattnar, Judita, Kotas, 
Houška, Bebenek, Dlouhý. Dole zleva 
Hantl, Tomašák, Svoboda, Duna, 
Sluštík.

1. srpna 1985. Společné foto obou 
družstev mužů z přátelského utkání 
proti německému Aktivist Lauch-
hammer.
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Žáci Horní Suché. Trenéři Ladislav 
Toma a Zdeněk Bialek. Nejslavnější 
odchovanec klubu Miroslav Baranek 
nahoře druhý zleva.

Žáci 1989. Horní řada zleva trenér 
Štefan Stolár, Marcel Kružel, Petr 
Samek, Marek Vrábel ,  Robert 
Machálek, Radek Orel, Petr Čadek, 
Radek Kwaczek, Petr Krucina, 
vedoucí družstva Jarda Klimek. Dole 
zleva Radim Szczotka, Martin Toma, 
Michal Wojcik, Petr Dočkal, Roman 
Kuś, Marek Gabzdyl, Jiří Čadek. Leží 
Roman Senko.
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Muži B, vítěz okresního přeboru, 1989. 
Nahoře zleva Dlouhý, vedoucí družstva 
Rychlik, Palkovský, Jiří Bebenek, Ovczarzy, 
Jaromír Bebenek, Rozednák, Gattnar, 
Sýkora, Polášek, trenér Svačina. Dole zleva 
Dytko, Vostrý, Rosmarin, Raab, Uryga, 
Vojtas, Wojnar, L. Lenčo, Zuzka Sýkorová.

Devadesátá léta začali postupem 
mužů z krajského přeboru zpět do 
divize. Muži B hrají 1. B třídu. V roce 
1991 dochází k osamostatnění obce 
Horní Suchá, která se odděluje od 
Havířova, k němuž byla integrována 
v roce 1975. Tělovýchovná jednota 
získává nový název TJ Důl Franti-
šek Horní Suchá. 

1991 – 2000 

a start od nuly

Nešťastné sloučení 
znamená pád 

Turbulentní porevoluční léta se 
však neodrazila jen ve společnosti, 
ale poznali je také hornosušstí 
sportovci. Sezóna 1993/94 byla 
poslední pod hlavičkou Horní 
Suché. Na valné hromadě oddílu 
dne 16. 6. 1994 schválili členové 
kolektivní přestup mužů i mládeže 
pod sousední druholigové Indiány 
FK Baník Havířov, s tím že Horní 
Suché zůstane fotbal zachován 
jako havířovské B mužstvo. Tak se 
stalo na jednu divizní sezónu. V roce 
1995 se však mužstvo rozpadá a di-
vizní licenci přenechává Rožnovu 
pod Radhoštěm. Po fúzi s Baníkem 
Havířov tak sušanům zbyly kromě 
očí pro pláč také vybrakovaná mlá-

a klub s takovou historií nelze 
nechat zaniknout. A tak v roce 1996 
z iniciativy zejména Václava Štixe 

v okresních soutěžích a do Horní 
Suché se vrací fotbal. V rámci oslav 
65. výročí založení fotbalu v Horní 
Suché nově složený tým mužů 
odehrál dne 27. 7. 1996 mezinárodní 
utkání s LKS Silesia Lubomia, v 
němž domácí zvítězili 3:2, když 
branky vstřelili Martin Toma, Petr 
Lenčo a Jiří Čadek. První úspěchy 
na sebe nenechaly dlouho čekat, 
dorostenci postupují v roce 1997 

Skupina oddaných funkcionářů 
však tento stav chtěla změnit. 
Fotbal do Horní Suché přece patří 

dežnická základna, nesplacené fi-
nanční závazky a hřiště v dezolát-
ním stavu. Fotbal v Horní Suché tak 
na čas skončil...

a Oskara Bebenka, a také Alfréda 
Rychlika, Bena Rychlika, Ervina 
Waly, Štefana Stolára, Josefa 
Fojtíka, Jana Konesze, Petra 
Kruciny, Jiřího Bebenka, Josefa 
Stachury a Tomáše Vychopně, 
dochází ke znovuobnovení oddílu 
kopané náborem žáků, dorostenců 
a mužů. Finanční situace sice nebyla 
jednoduchá, nadšení a zápal pro věc 
výše uvedených pánů však byly 
obrovské. 

Od sezóny 1996/97 tak družstva 
mužů, dorostenců a žáků startují 

z okresní soutěže do okresního 
přeboru , o rok později se totéž daří 
starš ím žákům. Muži  vedeni 
bývalým skvělým hráčem Josefem 
Fojtíkem bojují v okresním přeboru 
se střídavými úspěchy. 
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Muži Horní Suchá B 1. B třída, 1991. Zleva nahoře vedoucí mužstva Stolár, trenér Svačina, Fluss, Rychlik, Wilczek, 
Owczarzy, Rozednák, Bebenek, Příborský, Baranek. Dole zleva Kantorek, Rajčan, Uryga, Wojnar, Boris, Štěrba, Vojtas.

Divizní muži 1992. Nahoře zleva trenér Vojkůvka, Sýkora, Kantorek, Záškolný, Kulich, Hantl, Dlouhý, ???, Malchárek, 
Štěrba, Duna, Gattnar, Wala. Dole zleva Rajčan, Daniel, Burdek, Gross, Cirok, Rosmarin, Janovský, Tomašák.
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Mladší žáci rok 1992. Nahoře zleva trenér Jan Konesz, 
Jiří Enenkel, Adam Preisner, Libor Balon, Tomáš 
Konesz, Martin Hermann, René Bebenek, trenér 
Ladislav Toma. Dole zleva Robert Mičaník, Adam 
Firla, Bohdan Mec, Martin Fojtík, Martin Frisch, David 
Hajdu, Michal Zsibrita. Leží Jan Waloszek.

Dorost 1992. Horní řada zleva Waldemar Wala, Josef 
Fojtík, Milan Chrostek, Martin Hovorka, Petr Dočkal, 
František Toma, Radim Frank, Martin Toma, Radim 
Slíva, Marek Linzer, Ervin Wala, Pišta Stolár. Dole 
zleva Rostislav Kratochvíla, Petr Šimek, Roman Kuš, 
Martin Rapouch, Ladislav Nový, Vlastimil Petržela, 
Břetislav Božoň, Jiří Čadek.
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Starší žáci rok 1998, vítězové okresní soutěže. Zleva nahoře trenér Martin Kosa, David Beneš, Martin Fojtík, David 
Hajdu, Miloslav Mahút, David Stachura, Patrik Pawlas, Petr Bebenek, trenéři Josef Stachura a Tomáš Vychopeň. Dole 
zleva Petr Herman, Patrik Toráč, Jan Rapant, Ivo Kisel, Michal Jonszta, Daniel Firla, Daniel Tomiczek, Milan Ježek.

Dorost 1998. Zleva 
nahoře E. Schüller, 
M. Fojtík, T. Kaleta, 
M. Mahut, J. Suchá-
nek, T. Suchánek, 
M. Vudarčík, R. Duda, 
trenér P. Krucina. 
Dole zleva P. Toráč, 
M. Zsibrita, S. Hájek, 
P. Zsibrita, J. Ra-
pant, A. Firla, R. Klo-
za, D. Goroš.
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J. Čadek, vedoucí Š. Stolár. Dole zleva R. Šebesta, R. Kuś, D. Orel, J. Orel, M. Toma, P. Míček, R. Frank.
Muži 1998. Zleva nahoře trenér J. Fojtík, R. Orel, P. Malík, R. Dymasz, R. Musial, L. Nový, M. Szelong, K. Tymčík, S. Zajączek, 

1999 – utkání mužů v Polsku proti LKS Garbary Zembrzyce. Zleva nahoře Aleš Plachta, Adrian Firla, M. Ličák, Radek Dymasz, 
Roman Musial, Jiří čadek, Martin Toma, Radim Frank, Petr Malík, trenér Pavol Sýkora. Dole zleva Stanislav Zajączek, Tomáš 
Skácel, Petr Čadek, Roman Kuś, Tomáš Konesz, Tomáš Hruboň, Jan Rapant, leží Marek Szelong.
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Stará garda na zájezdě v polských Zemb-
rzycích. Nahoře zleva Ing. Pelikán, E. Wala, 
Franek, Sýkora, Pašiak, Beránek, Skýba, 
Vychopeň, Krucina, Štix, Rychlik. Dole zleva 
Dymasz, Bebenek, Palkovský, Schüller, 
Stachura, Havlásek, Houška.

2001 – 2010 

Nástupem milénia se hornosuš-
ský fotbal po předchozí turbulentní 
dekádě stabilizoval a prahnul po 
úspěchu. Finanční situace TJ se 
především díky podpory Obce 
Horní Suchá začala zlepšovat, a fot-
balisté získali finanční stabilitu. 
Přestože kádr mužů disponoval 
řadou šikovných odchovanců, 
namátkou Martin Toma, Jiří Čadek, 

oprášena, dekáda 
ve znamení 

Zašlá sláva klubu 

postupů

Adian Firla, Tomáš Konesz či To-
máš Kaleta, pro úspěch a konku-
renceschopnost bylo třeba kádr 
ještě rozšířit a zkvalitnit. Cíl byl 
jasný, postoupit z okresního pře-
boru. A úkol to nebyl jednoduchý, 
vždyť za rohem čekal na úspěch 
také „hladový Indián“. Naši sousedi 
z FK Baník Havířov, kteří zažili 
podobný příběh jako Horní Suchá, 
se rovněž začali probouzet k životu 
a svůj klub chtěli také dostat zpět 
na výsluní. 

V roce 2001 došlo ke změně u tre-
nérského kormidla mužů, kdy se po 
éře Josefa Fojtíka, Pavola Sýkory 
a Jindřicha Gattnara vrhl do práce 
další z řady známých hornosuš-
ských fotbalistů, odchovanec 
Jaromír Bebenek, který se do mateř-
ského klubu vrátil po deseti letech 

z předchozího angažmá za ním do 
Horní Suché přišla řada skvělých 
fotbalistů, kteří byli kostrou muž-
stva úspěšné dekády ve znamení 
postupů do 1. B a 1. A třídy. Díky 
štědré podpoře firmy Auto Georg, 
která řadu hráčů zaměstnávala, se 
do Horní Suché postupně dostali 
hráči Patrik Goj, odchovanci Petr 
Lenčo a Martin Baranek, Petr 

už ne jako hráč, nýbrž jako ostřílený 
trenér, zocelený po předchozím 
velmi úspěšném angažmá v ambi-
ciozním Horním Žukově. A právě 
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Kotásek, Petr Urbanczyk, později 
Tomáš Polách. Z divizního Baníku 
Albrechtice se vrátil další odcho-
vanec a veliký mládežnický talent 
Martin Hermann. Horní Suchá tak 
vybudovala kádr, se kterým by se 
neztratila ani v krajském přeboru. 
Cíl byl však jasný, vyškrábat se 
alespoň z toho okresního.

v myslích mnohých hornosušanů nabý-
val nový rozměr, touze po pomstě na 
hřišti. Přestože se Sušanům Indiány v sou-
těži porazit nepodařilo, pohled na koneč-
nou tabulku však všechny fanoušky 
Horní Suché hřál u srdce, 1. místo 

Vyvrcholení nastalo v sezóně 
2002/2003, kdy se spolu v okres-
ním přeboru setkali letití rivalové, 
havířovští Indiáni, už bez názvu 
Baník, a TJ Důl František Horní 
Suchá, která svůj patronátní podnik 
Důl František, možná trochu z nos-
talgie měla stále v názvu i přesto, 
že důl již tři roky fakticky neexis-
toval. Souboj Indiánů a hornosu-
šanů byl pikantní zejména pro pocit 
křivdy, který po zradě z poloviny 90. let 

a postup do 1. B třídy! A Indiáni z FK 
Havířov si museli na postup další rok 
počkat.

Muži před utkáním se Silesií Lubomia 2001. Zleva nahoře trenér Jaromír Bebenek, Jiří Orel, 
Jaroslav Kantorek, Aleš Plachta, Julius Cirok, Tomáš Toufar, Martin Toma, Vlastimil Marek. 
Dole zleva Roman Kuś, Tomáš Kaleta, Martin Baranek, Dušan Bojceňuk, Jiří Čadek, Libor 
Antoš, Josef Stambolidis

Perlička 

• Po mnoha letech zase derby, FK 
Havířov – TJ Důl František Horní Suchá. 
Tentokrát ne v divizi, ale v okresním 
přeboru. Co na tom. Prestiž to byla 
obrovská. Havířovský stadion Dukly 
navštívilo 1500 platících diváků, a že 
těch neplatících bylo taky mnoho, 
derby v okresním přeboru zhlédlo přes 
2000 diváků! Horní Suchá sice nevy-
hrála, ale když Martin Hermann vstřelil 
gól, jásot fanoušků byl slyšet až v Horní 
Suché u kostela. Zaslechla ho i hrstka 
skalních věřících, která v nedělním 
dopoledni místo návštěvy prestižního 
utkání dala přednost bohoslužbě.

Muži 2006. Nahoře zleva Toufar, Štěrba, Kaleta, Filuś, Nový, Szelong. Uprostřed zleva Lenčo, 
vedoucí Jelínek, Toma, Varga, Vasilko, Waloszek, Konesz, trenéři Jar. Bebenek, Vychopeň. 
Dole zleva Kotásek, Bebenek, Kolarczyk, Sukač, Kaniok, Slovík, Goj. V dřepu Pavel Kotásek, 
Patrik Goj ml.
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z okresního přeboru a postoupili do 

o další postup, tentokrát do 1. A třídy. 

V další sezóně 2007/2008 již Hor-
ní Suchá nechtěla ponechat nic 
náhodě. Díky značné podpoře 
firmy Vento Bohemia pana Ladi-
slava Audyho a tradičně také Obce 
Horní Suchá se povedlo již tak 
kvalitní kádr mužů ještě rozšířit o 
odchovance bratry Jakuba a Vojtu 
Beránky, futsalového reprezen-
tanta Jana Janovského z třetili-
gového MFK Karviná, Lukáše 
Kanioka, Martina Ganaje, Ladislava 
Horváta či zkušeného Reného 
Jasioka. Vytvořil se tým, jehož 
kostra držela pospolu už od vítěz-
ství v okresním přeboru. Tým šlapal 
od začátku až do konce soutěže 

Po několika sezónách strávených 
na špici 1. B třídy se Sušané pokusili 

V sezóně 2006/2007 jim postup 
unikl o vlásek, kdy 3 kola před kon-
cem soutěže doma prohráli 1:2 s Dolní 
Lutyní a ztratili vedení v soutěži. Do 
čela se dostali Indiáni z FK Havířov, 
kteří tak Sušanům oplatili porážku 

a suverénní Horní Suchá s třinácti-
bodovým náskokem před druhým 
Nýdkem se mohla radovat z další-
ho postupu, tentokrát do 1. A třídy. 
O postup se zasloužili Vladimír 
Drobec, Marek Tvardík, René 
Jasiok, Marek Szelong, Petr Lenčo, 
Petr Kotásek, Marcel Kondziolka, 
Adrian Firla, Petr Bebenek, Petr 
Urbanczyk, Jan Janovský, Patrik 
Goj, Vojtěch Beránek, Martin 
Baranek, Tomáš Kaleta, Ladislav 
Nový, Jan Slovík, Ladislav Horvát, 
Jakub Beránek, Lukáš Kaniok, 
Martin Ganaj, Aleš Plachta, Jan 
Frkala a trenéři Jaromír Bebenek, 
asistent Ladislav Audy a vedoucí 
družstva Jaroslav Jelínek.

1. A třídy místo Horní Suché. 

• Odchovanec Horní Suché Ivo Kisel  
získal v sezóně 2002/2003 titul mistra 
ligy mladšího dorostu v dresu Baníku 
Ostrava.

Text hymny:

Hej Eto'o hej Deco
Strzelił gola nožycami Casillasovi

to piłkarze z Barcelony seróm na to."

• V úspěšném období sezóny 2005/2006, 
kdy Sušané hráli na špici 1. B třídy a ata-
kovali čelní příčky o postup do vyšší 
soutěže, se spontánně zrodila hymna, 
kterou fotbalisté začali oslavovat svá 
vítězná utkání. Fotbalisté Horní Suché 
bratři Adrian a Adam Firlovi s bratran-
cem Marianem Mecem po shlédnutí 
finálového utkání Ligy mistrů Barcelona 
vs. Arsenal složili v restauraci Na Kopeč-
ku jednoduchý text, který se začal 
zpívat i po vítězných utkáních fotbalistů 
Horní Suché na hrací ploše. Hymna se 
zpívá dodnes, a doufejme, že příleži-
tostí k jejímu zpěvu bude i v budoucnu 
stále dosti…

,,Za górami, za lasami, cieszy sie Henry.

Perličky
Muži 2008. Výhra v Mostech u Jablunkova 
0:1 brankou Martina Baranka otevírá cestu 
do 1. A třídy. Vítězný pokřik „Za górami, za 
lasami…“
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Rok 2010. Starší přípravka.

R. Přadka, P. Garlík, J. Vydiolek, 
M. Schindler, ved. družstva J. Slo-
vík, trenér T. Kaleta. V dolní řadě 
zleva M. Mintěl, R. Kubját, M. Ry-
bár, M. Vysloužil, D. Čuba, R. Petík, 
J. Čuba. Ležící J. Czechowicz.

Vítěz okresní soutěže starších 
žáků 2006/2007. V horní řadě 
zleva trenér O. Sukač, J. laluch, 
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Muži 2008 – postup do 1. A třídy. Zleva nahoře asistent trenéra Ladislav Audy, Jan Janovský, Aleš Plachta, Marcel Kondziolka, 
Petr Kotásek, Jakub Beránek, Tomáš Kaleta, Patrik Goj, masér Jakub Kurzeja, trenér Jaromír Bebenek, Vladimír Drobec. Dole 
zleva Petr Čermák, Petr Bebenek, Petr Urbanczyk, Martin Ganaj, Jan Frkala, Lukáš Kaniok, Jan Slovík. 

První mistrovské utkání v roce 2010, Horní Suchá poráží Tatru Příbor 2:0. Nahoře zleva trenér Patrik Goj, Jan Slovík, Marcel 
Kondziolka, Ladislav Nový, Tomáš Kaleta, Karel Vohánka, Jan Osika, Petr Příborský, Martin Hermann, Jan Cachel, Petr Čermák, Petr 
Przywara. Dole zleva masár Jakub Kurzeja, Petr Bebenek, Jakub Beránek, Břetislav Gradek, Adrian Firla, Jan Frkala, David Jeziorský.
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V poslední dekádě dochází k mo-
dernizaci sportovního zázemí a vý-
konnostnímu vzestupu mládež-
nických družstev. Velikou událostí 
pro tělovýchovnou jednotu i pro 
fotbalový klub byla rekonstrukce 
hlavní budovy, která sportovcům 
poctivě sloužila 60 let. V roce 2011 
dochází k jejímu úplnému zbourání 
a na jejich základech roste nová 
budova se sedmi šatnami, sálem, 
technickým zázemím a bytem pro 
správce, kterým se stal legendární 
hráč a trenér Pavol Sýkora. Budova 
se stavěla rok a její slavnostní 
otevření připadlo na 4. srpna 2012, 
kdy se s ročním zpožděním konaly 
oslavy 100 let sportu a 80 let fot-
balu v Horní Suché. Po čas rekon-
strukce se hráči k tréninkům a utká-
ním převlékali v unimobuňkách, 
provizorně postavených na parko-
višti stadionu. 

2011 – 2021 
Mládež dělá klubu 
radost

V roce 2012 muži sestoupili z 1. A 
třídy, a přestože každoročně hrají 
v horních patrech tabulky 1. B třídy, 
postoupit zpět si jim ani při dobře 
rozehraných sezónách stále nedaří. 
A to je jeden z cílů pro následující 
dekádu. Vybudovat tým, na který 
bude Horní Suchá hrdá, sestavený 
zejména z vlastních odchovanců, 
tým, který se dostane do vyšších 
soutěží, kam historicky Horní 
Suchá bezesporu patří. 

Mládežnická družstva jsou v ob-
dobí let 2011 až 2021 velmi úspěšná, 
o čemž svědčí v roce 2016 postup 

v obci. 

V posledních letech však dochází 
k úbytku hráčů zejména v katego-
riích přípravek a mladších žáků, což 
vyústilo ve sloučení družstev mlad-
ší a starší přípravky. Nábor zejména 
nejmenších dětí a kvalitní práce s nimi 
je dalším z cílů fotbalového oddílu 
pro nadcházející období. V roce 
2021 si oddíl určil jednoznačnou 
prioritu: vychovat mládež se vzta-
hem ke sportu, obci a klubu, zkva-
litnit trenérskou základnu nejmen-
ších kategorií, rozšířit hráčské 
portfolio o děti z Horní Suché a okolí 
ve spolupráci se základními a mateř-
skými školami a ostatními spolky 

K obrovskému posunu v trénin-

žáků do krajského přeboru, nejvyš-
ší žákovské soutěže týmů, které 
nejsou začleněny mezi sportovní 
střediska mládeže. Krajský přebor 
hrají starší a mladší žáci Horní Suché 
až do dnešních dnů, stejně jako 
dorost, který hraje také krajský 
přebor staršího a mladšího dorostu 
od roku 2016. Velmi úspěšné byly 
také starší a mladší přípravky, které 
mj. od roku 2014 startovaly na mezi-
národním halovém turnaji Fotbal 
bez hranic. O kvalitě výchovy 
mládeže svědčí i fakt, že řada 
mládežnických hráčů odchází do 
klubů, které hrají nejvyšší žákovské 
a dorostenecké soutěže. Namátkou 
Patrik Goj ml., Jaroslav Rychtařík, 
Filip Přichystal, Borek Malina, 
Bronislav Kotula do MFK Karviná, 
Aleš Stuchlík do Baníku Ostrava, 
Jan Šušla do 1. FC Slovácko a další.

Od roku 2014 pořádá náš fotbalo-
vý oddíl pro kategorie starších a mlad-
ších žáků a mužů mezinárodní 
turnaj Fotbal bez hranic, vždy v rám-
ci obecních slavností Vítání léta, 
pořádané v areálu našeho stadionu. 

Na jaře 2021 pochází k rozvolňo-
vání opatření proti šíření nemoci 
Covid-19. Přestože jarní část mis-
trovských soutěží nebyla zahájena, 
v průběhu května bylo možné hrát 
přátelská utkání. Muži porazili 
Baník Albrechtice 5:2, Doubravu 
11:2 a prohráli na hřišti Lokomotivy 
Petrovice 1:4. Dorostenci všechny 
svá přípravná utkání vyhráli. Žáci se 
zúčastnili poháru OFS Karviná, 

kových možnostech klubu dochází 
v roce 2018, kdy je Silvestrovským 
mačem slavnostně otevřena nová 
hrací plocha. Na místě nevyho-
vujícího škvárového hřiště, které se 
používalo od roku 1971, bylo vybu-
dováno hřiště s umělým trávníkem 
a osvětlením. Po pětileté tvrdé 
práci zejména předsedy Ivana 
Mariniho v boji s úředním šimlem 
při přidělování dotací se nákladem 
bezmála 15 mil. korun podařilo vy-
budovat plnohodnotné hřiště pro 
kvalitní přípravu i utkání v každém 
ročním období a jakoukoliv denní i 
noční hodinu. Hřiště bylo financo-
váno zhruba 10 mil. Kč díky dotaci 
Ministerstva školství, 5 mil. Kč 
financovala Obec Horní Suchá a část 
konečné částky financoval fotba-
lový oddíl z vlastních zdrojů.

v semifinále vyřadili Bohumín, ve 
finále pak zdolali TJ Havířov-Dolní 
Datyně 4:1 a získali tak pohár 
Okresního fotbalového svazu 
Karviná.
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Perličky

• V roce 2012 získává člen fotbalového 
oddílu Horní Suché Jan Janovský v dresu 
české futsalové reprezentace bronzovou 
medaili na 3. místo na Mistrovství Evropy.

• Za dorost Horní Suché pravidelně na-
stupuje Adam Delong, florbalista, který 
hraje fotbal jako doplňkový sport. Střílí 
góly jako na běžícím páse. Stejně jako
v jeho hlavním sportu, florbalu, ve kte-
rém později získal titul mistra ligy. 
Rovněž reprezentuje ČR.

• V rámci oslav 85. výročí založení fot-
balu v Horní Suché se 28. září 2016 
uskutečnil sportovní den. Vrcholem 
programu bylo utkání kombinované 
sestavy mužů a bývalých hráčů Horní 
Suché proti staré gardě Sparty Praha. 
Sparta vyhrála 2:5, povedené utkání 
sledovalo 800 diváků. 

• Odchovanec Horní Suché Patrik Goj 
ml. v roce 2019 reprezentuje ČR v kate-
gorii U17 ve dvojutkání s Belgií.

Rok 2012 Horní Suchá – Fryčovice, u míče Martin Baranek

Žáci sezóna 2013/2014
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Rok 2012  – Starší žáci 

Sezóna 2012/2013 – Dorostenci
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Muži 2014. Mezinárodní turnaj Fotbal bez hranic za účasti Silesia Lubomia, FK Polom Raková, FK Nižná a domácí Horní Suché.

Stará garda 2012. Nahoře zleva F. Svoboda, Cimala, Hantl, Příborský, Stambolidis, Wojnar, Janovský, Šebesta, Bebenek, 
Gross, Dlouhý. Dole zleva Sluštík, Krnáč, Rychlik, Goj, Lenčo, Rosmarin, Zedník, Vychopeň Vrábel, leží Pelan.
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Muži 2014. Nahoře zleva 
Chrobok, trenér Zedník, 
Hradil, Tomek, Pietrasz, 
Marek, Kubját, Příborský, 
Čopák, Jeziorský, Stebel, 
Pastrňák, vedoucí muž-
stva Zálejský. Dole zleva 
Pařík, Bebenek, Kaleta 
Tomáš a Sebastian, Bara-
nek, Zima, Juranek, Kolder.

Žáci v roce 2016 postou-
pili do krajského přeboru.
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Rok 2016. Utkání Horní 
Suché proti AC Sparta 
Praha  SG. Zleva č. 5 Hradil, 
sparťan Koloušek, Kaleta, 
Zedník.

Rok 2018. Mladší dorost.
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Rok 2013, mladší žáci.

Rok 2018 .  Starš í  a  mladš í 
přípravka na mezinárodním 
halovém turnaji Fotbal bez 
hranic, Sportovní hala Horní 
Suchá. V pozatí trenér Gustav 
Dytko.
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Rok 2018, starší žáci.

Rok 2018, mladší žáci.
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Rok 2019, starší přípravka.

Rok 2017, program pro děti 
ze základních a mateř-
ských škol v rámci náboro-
vé akce.
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Rok 2021, starší žáci Horní Suché 
porazili v semifinále poháru OFS 
Karviná družstvo FK Borpor 
Bohumín.

Jaro 2018, muži. Nahoře zleva trenér Jar. Bebenek, Robin Petík, Jan Chrobok, Patrik Jonszta, Jakub Pietrasz, Aleš Kluz, Petr 
Holiš, Artur Wojnarovský, Filip Kux, Petr Příborský, Ivo Kisel, as. trenéra Martin Baranek. Dole zleva Tomáš Rohel, Roman Kubját, 
Tomáš Zima, Marek Oliva, Tomáš Sobek, Tomáš Lincer, Lukáš Pócoš, Jan Štengl.
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Rok 2019, muži.

Stará garda Horní Suché v roce 2020. Nahoře zleva Martin Toma, Ladislav Nový, Radovan 
Orel, Roman Kolarczyk, Jakub Beránek, Martin Ganaj, Jan Slovík, Petr Lenčo, Adam Firla, 
Adam Preisner, Petr Kotásek, Martin Hermann. Dole zleva Ivo Kisel, Marek Szelong, Lukáš 
Pócoš, Jan Janovský, Adrian Firla, Břetislav Gradek, Stanislav Hájek, Petr Bebenek.
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Rok, 2020. U míče Tomáš Wojtyna.

Podzim 2020, utkání Horní Suchá – 
Nýdek.

2021, aktuální tým SK Horní Suchá.
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2004/05

Sezona

2003/04

Liga R

3

P

8

VG

49

OG

35

+/-

+14

B

42

Pozice

4

VZÚroveň

13247

2005/06 I.B třída Moravskoslezského kraje - sk. C

I.B třída Moravskoslezského kraje - sk. C

I.B třída Moravskoslezského kraje - sk. C

2 10 41 14 -3 44 414267

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

I.B třída Moravskoslezského kraje - sk. C

I.B třída Moravskoslezského kraje - sk. C

I.A třída Moravskoslezského kraje - sk. B

I.A třída Moravskoslezského kraje - sk. B

I.A třída Moravskoslezského kraje - sk. B

I.A třída Moravskoslezského kraje - sk. B

I.B třída Moravskoslezského kraje - sk. C

I.B třída Moravskoslezského kraje - sk. C

I.B třída Moravskoslezského kraje - sk. C

I.B třída Moravskoslezského kraje - sk. C

I.B třída Moravskoslezského kraje - sk. C

I.B třída Moravskoslezského kraje - sk. C

6

3

5

8

5

7

6

6

3

3

2

3

9

3

10

8 

13

14

9

12

8

11

10

14

51

52

49

39

34

37

41

34

47

68

49

38

31

17

44

37

51

56

42

45

34

49

42

50

+20

+35

+5

+2

-17

-19

-1

-11

+13

+19

+7

-12

39

57

38

38

29

22

39

30

48

39

44

30

5

1

6

6

12

14

5

12

3

6

4

9

11

18

11

10

8

5

11

8

15

12

14

9

26

24

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

7

7

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

1993/94 Divize E 5 15 38 49 -11 25 1210304

1994-1997 Mužstvo bylo sloučeno s FK Havířov

7 5 45 25 +20 49 314267

Umístění týmu mužů Horní Suché v soutěžích 1993–2018

1976/77

Sezona

1975/76

Liga R

8

P

 13

VG

38

OG

51

+/-

-13

B

26

Pozice

13

VZÚroveň

9304

1977/78 Divize D

Divize D

Divize D

6 11 36 26 +10 32 613303

1978/79

1979/80

1980/81

1981/82

1982/83

1983/84

1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Divize D

Divize D

Divize D

Divize D

Divize D

Divize D

Divize D

Divize D

Divize D

Severomoravský krajský přebor

Severomoravský krajský přebor

Severomoravský krajský přebor

5

6

8

10

6

11

5

11

8

8

8

9

15

14

8 

9

8

14

10

14

8

10

40

22

28

31

35

28

40

36

26

47

35

31

41

46

27

28

30

38

34

34

44

29

+9

-19

-18

+4

+7

-2

+2

+2

-8

+9

+6

37

24

24

26

28

25
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Umístění týmu mužů Horní Suché v sezonách v letech 1994–2018
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Horní Suchá 
v Českém poháru

Český pohár je klubová národní 
soutěž, v níž startují družstva od 
divizí až po celky 1. fotbalové ligy. 
V současnosti se tato soutěž nazý-
vá Mol Cup, podle svého generál-
ního sponzora. Obdoba poháru se 
na území ČR hraje od roku 1909. 
Standardní model, jak ho známe 
dnes, se hraje od roku 1960. 

Předkolo Baník Karviná – Horní 
Suchá 1:0

Utkání fotbalistů 
Horní Suché 

V českém poháru se nehraje o body, 
ale o postup do další fáze. Startuje se 
zpravidla předkolem a jeho vítěz má 
právo startovat v Evropské lize UEFA. 
Kouzlo soutěže spočívá v tom, že 
se proti sobě mohou utkat profe-
sionální kluby z první a druhé ligy 
proti amatérům z nižších soutěží. 
Fotbalisté Horní Suché se Českého 
poháru zúčastnili poprvé v roce 1976 
a naposledy v roce 1993. Odehráli 
vyrovnané boje s tehdy druholi-
govým Bohumínem, Opavou, 
Porubou a ligovou Sigmou Olomouc. 

Předkolo Tatra Kopřivnice – Horní 
Suchá 2:0

v českém poháru

• 1977

Předkolo Baník Karviná – Horní 
Suchá 4:1

• 1978

• 1979

3. kolo Slovácká Slavia Uherské 
Hradiště – Horní Suchá 1:0

• 1985

Sigmu Olomouc tehdy trénoval 
dnes již legendární trenér Karel 
Brückner, který se podle pa-
mětníků po utkání v Horní Suché 
chytal za hlavu a láteřil: „Co já s tím 
ansáblem budu v lize dělat, když 
nejsou schopni dát gól ani Horní 
Suché!?“ Sigma totiž zvítězila 
brankou z velmi sporně nařízené 
penalty v posledních minutách 
utkání. Sigma v lize v následujícím 
roce skončila na 5. místě a zahrála 
si pohár UEFA, v jejím dresu svou 
kariéru teprve startovali např. Pavel 
Hapal, Radek Látal či Radek Drulák. 

1. kolo Litovel – Horní Suchá 0:1;

• 1984

3. kolo Horní Suchá – Sigma Olo-
mouc 0:1

2. kolo Horní Suchá – VOKD Poruba 
0:1

2. kolo ŽD Bohumín – Horní Suchá 
3:2

1. kolo Slavoj Bruntál – Horní Suchá 
3:1

1. kolo Horní Suchá – VOKD Poruba 
2:2, pen. 2:3

2. kolo Horní Suchá – ŽD Bohumín 2:0;

1. kolo Horní Suchá – VOKD Poruba 1:2

• 1980

1. kolo Horní Suchá – Opava 3:3, 
pen. 4:2;

Předkolo TŽ Třinec – Horní Suchá 0:1;
• 1981 

• 1982

1. kolo Baník 1. Máj Karviná – Horní 
Suchá 2:6;

1. kolo Horní Suchá – Zbrojovka 
Vsetín 3:2;
2. kolo Horní Suchá – ŽD Bohumín 1:0;

• 1983

• 1986

V pohárovém ročníku 1986 také 
zazářili naši sousedi a letití rivalové 
z Baníku Havířov, kteří se probojo-
vali až do semifinále poháru, kde 
vypadli s Duklou Praha 1:6. Jedinou 
branku Havířova vstřelil dnes po-
pulární trenér Pavel Vrba.

1. kolo Horní Suchá – ŽD Bohumín 
0:1

1. kolo FC Drnovice – Horní Suchá 4:1

• 1987

• 1992

1. kolo Horní Suchá – ČSA Karviná 2:3
• 1993

a kdo ví, jestli tak kvalitní soutěž 
někdy v budoucnu sušané znovu 
vykopou. 

V následujícím ročníku se Horní 
Suchá poháru již nezúčastnila, 
jelikož hrála pod hlavičkou Baníku 
Havířov jako jeho B mužstvo, a ty 
pohár nehrají. V dalších letech po 
znovuobnovení družstva Horní Su-
ché již mužstvo nedosahovalo ta-
kových kvalit, aby se Českého 
poháru mohlo zúčastnit, jelikož 
divize jako minimální startovací 
soutěž se v Horní Suché nehraje 
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Osobnosti 
hornosušského 
fotbalu

Stanislav Tvarůžek

(1932 – 2012)

 
Zygmund Pietraszek

Byl zakladatelem neoficiálního 
fotbalového družstva Centrum. Po 
založení oficiálního fotbalového 
klubu nastupoval na PKS Lechii. 
Předválečné eso hornosušského 
fotbalu, tak lze charakterizovat 
velmi talentovaného fotbalistu, 
který byl v roce 1935 prodán do 
divizní Polonie Karviná, nejlepšího 
klubu na karvinsku. Výnos z prode-
je obávaného střelce pak zajistil 
Lechii bezstarostný provoz na další 
léta až do začátku války. 

Působil v klubu ČSK jako oddaný 
hráč i funkcionář. V poválečném 
období byl strůjcem reaktivace 
sportovního prostředí v obci Horní 
Suchá. Byl mnohaletým předsedou 
celé tělovýchovné jednoty, které 
dával pocit jistoty v nestabilních 
50. letech. Celkově strávil v roli 
předsedy TJ dlouhých 20 let až do 
roku 1971, kdy byl vystřídán Bed-
řichem Kněžíkem. 

Oskar Bebenek 

Držitel nejvyššího svazového 
fotbalového vyznamenání ceny Dr. 
Jíry začínal s fotbalem v Horní Su-

ché od dětských let v dresu PKS 
Lechia. Nadšení a zápal pro fotbal 
mu vydržel celý život, který spojil 

v průběhu 60. až 80. let minulého 
století k neuvěřitelným 800 zápa-
sům v družstvu mužů. Rozlučko-
vým zápasem v „A“ družstvu bylo 
pro něj přátelské utkání na domá-
cím hřišti s ligovým Baníkem Ostra-
va dne 13. 4. 1976. Byl strůjcem 
zlaté éry fotbalu v Horní Suché, kdy 
se mu podařilo postoupit do 1. A tří-
dy, do krajského přeboru a v roce 
1975 dokonce do divize. Své spor-
tovní nadání prokázal i jako hoke-
jista hokejového oddílu Horní 
Suché.

Jaroslav Štefek

k fotbalu přivedl také své dva syny 
Jaromíra a Jiřího a také vnuka Petra, 
kteří po Oskarovi zdědili zápal pro 
fotbal a oddanost ke klubu.

(1939)

s hornosušským fotbalem. Po 
ukončení aktivní hráčské kariéry 
začal v 60. letech v klubu pracovat 
jako organizační pracovník, sekre-
tář a člen výkonného výboru oddílu 
kopané a celé jednoty. Zakladatel 
vzájemné družby Horní Suché s pol-
skou obcí Lubomia díky přátel-
ským vztahům s Kazemierzem Se-
getem. Jako funkcionář získal 
obrovské renomé, které značně 
překročily hranice okresu i kraje. 
Jméno Oskara Bebenka neupadlo 
v zapomnění ani téměř 10 let od 
jeho smrti, v hlavách řady fotbalo-
vých osobností žije Oskar dodnes. 
A že se láska ke sportu dědí z gene-
race na generaci dokazuje fakt, že 

Železný muž hornosušských fot-
balistů, v jejichž dresu nastoupil 

Beno Rychlik

Jako kapitán dovedl fotbalisty 
Horní Suché do 1. A třídy v roce 1967. 
Kromě fotbalu hrál za Horní Suchou 
také hokej. Jeho otec Alfréd byl 
jedním ze zakládajících hráčů PKS 
Lechia v roce 1931. Po ukončení 
aktivní hráčské kariéry působil v klu-
bu jako funkcionář a především 
kronikář. Díky jeho pečlivě vedeným 
kronikám a článkům je zdokumen-
tována historie fotbalu i celé TJ. 
Svůj kladný vztah k hornosušské-
mu sportu dokazuje stále svou pří-
tomností na fotbalových utkáních. 

Erwin Wala

1. A třídy, přičemž 33 utkání v řadě 
vyhráli. Celý svůj život zasvětil 
hornosušskému fotbalu, po ukon-
čení hráčské kariéry působil v klu-
bu jako funkcionář. Byl vedoucím 
družstva dorostu a h lavním 
pořadatelem domácích utkání. 
Fotbal hrál také jeho syn Roman. 

(1942 – 2012)

(1943)

„Fredi“, dobrá duše hornosuš-
ského fotbalu a mladší bratr Bena 
Rychlika. V klubu působil v 50., 60. 
a 70. letech 20. stol. jako hráč, trenér 
a funkcionář. Stejně jako jeho bratr 
hrál za Horní Suchou i hokej. V 90. 
letech začal vykonávat funkci 

Začal hrát až v 17 letech za do-
rost, brzy se vypracoval ve velikou 
fotbalovou osobnost, byl velmi 
dobrým hráčem. Člen úspěšné 
generace fotbalistů 60. let, kdy z o-
kresního přeboru postoupili až do 

Alfréd Rychlik

(1941)
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hospodáře a správce našeho stadi-
onu do roku 2008. V současné době 
v klubu pracuje jako kronikář. Na 
fotbale i dalších společenských 
akcích v obci Fredi nikdy nechybí, 
je to totiž obrovský srdcař! Jeho 
otec hrál za Lechii od roku 1933, 
syn Alfréd hrál fotbal také.

Waldemar Wala

Začínal v roce 1959 v Horní Suché 
od žáků pod vedením Huga Borto-
liho. Hráč zlaté generace hornosuš-
ského fotbalu, který byl u všech 
postupů až do divize. V každé 
sezóně byl nejlepším střelcem 
svých družstev od žáků až po muže 
v krajském přeboru. Svou kariéru 
ukončil v divizní soutěži, poté 
působil v družstvu mužů jako 
masér. Fotbal v Horní Suché 
sleduje stále a některá utkání 
navštěvuje osobně.

(1945)
Miroslav Vojkůvka

Ligový hráč v éře slavné Dukly 
Praha a Baníku Ostrava pamatuje 
také tažení Baníku pohárovou 
Evropou v sezóně 1974/75, kdy 
Baník s Vojkůvkou v základní 
sestavě vyřadil španělský San 
Sebastian, francouzské FC Nantes 
či italskou Neapol. V roce 1976 
získal s Baníkem titul mistra ligy. 
O rok později v roce 1977 pře-
stoupil z Baníku Ostrava do Horní 
Suché, kde se stal pilířem sestavy 
divizního družstva, v němž působil 
i po ukončení hráčské kariéry jako 
vedoucí mužstva a trenér.

(1944)

(1945 – 2016)
Josef Kolečko

Václav Štix

Přestože Václav Štix fotbal nehrál, 
byl činný v TJ jako šachista a před-
seda šachového oddílu. Práci pro 
hornosušský sport zasvětil většinu 
svého aktivního života. Byl známý 
také jako politik. Po činnosti oddílu 
šachu a kolapsu oddílu kopané 
sloučením s FK Baník Havířov, kdy 
došlo na dva roky ke zrušení 
fotbalu pod hlavičkou Horní Suché, 
se v roce 1996 vrhnul do restartu 
fotbalu v Horní Suché spolu s Oska-
rem Bebenkem a dalšími zapá-
lenými fotbalovými nadšenci. Coby 
předseda oddílu kopané vyvedl 
hornosušský fotbal z krize a pod 
jeho vedením, přes všechna úskalí, 
byl u renesance našeho fotbalu v po-
době dvou postupů mužů v roce 
2003 do 1. B třídy a v roce 2008 do 
1. A třídy. Po stabilizaci klubu v roce 
2008 ukončil svou aktivní práci 

v dresu Baníku získal ligový titul. 
Od roku 1977 působil v Horní Suché 
jako hráč a později zde nastartoval 
také svou úspěšnou trenérskou 
kariéru, v letech 1979 až 1983 
trénoval divizní muže Horní Suché. 
Poté mimo jiné trénoval ligová 
mužstva Baníku Ostrava, Petry 
Drnovice či Příbrami.

(1948 – 2016)

Stejně jako Miroslav Vojkůvka i Josef 
Kolečko působil v 70. letech 20. 
stol. v Baníku Ostrava. Dal gól San 
Sebastianu v poháru UEFA, byl v zá-
kladní sestavě Baníku, který na 
Bazalech v roce 1976 v Poháru 
mistrů (dnes Liga mistrů) porazil 
Bayern Mnichov. Ve stejném roce 

Rodák ze slovenského Trenčína 
přišel do Horní Suché v roce 1979 
se zkušenostmi z předchozích 
druholigových angažmá. Dlouhé 
roky byl tahounem divizního 
družstva Horní Suché. Hrál také 
sálový fotbal, v dresu sálového 
družstva DPG Horní Suchá získal 
dva tituly mistra Československa 
(1984 a 1988) a byl hráčem repre-
zentačního družstva Českosloven-
ska. Později v Horní Suché působil 
jako trenér. Úspěšně vedl také 
reprezentaci ČR v sálové kopané 
a divizní fotbalisty Baníku 9. Květen 
Albrechtice a Slávii Orlová. Dnes 
trénuje hornosušský dorost a je 
správcem budovy našeho stadionu. 

Jindřich Gattnar

a na fotbal chodíval už jen jako 
bezstarostný divák.

(1949)

Hornosušský odchovanec, který 
přestoupil v roce 1971 do ligových 
Vítkovic, kde působil stabilně v zá-
kladní sestavě. V roce1982 se vrátil 
zpět do Horní Suché, v jejímž dresu 
pamatuje zlaté divizní časy. Sou-
běžně s fotbalem byl také členem 
úspěšného družstva sálové kopané 
DPG Horní Suchá, se kterým se stal 
dvakrát mistrem Československa 
a se lvíčkem na prsou také repre-
zentoval ČSSR také na mistrovství 
světa v sálové kopané. Na přelomu 
tisíciletí působil jako trenér horno-
sušských fotbalistů.

Pavol Sýkora
(1951)
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Držitel významného fotbalového 
vyznamenání Ceny Dr. Jíry hrál v Hor-
ní Suché v mládežnických letech, 
poté na dlouhá léta přesídlil do 
sousedních Albrechtic. Když však 
po odchodu předsedy Václava 
Štixe fotbal potřeboval k vedení 
zkušeného funkcionáře, Ivan Marini 
se vrátil tam, odkud pochází, do 
Horní Suché. A tak od roku 2009 
pracuje v roli předsedy celého 
Sportovního klubu i oddílu kopané 
až do dnešních dnů. Pod jeho 
vedením se zdařila kompletní 
rekonstrukce budovy na našem 
stadionu v roce 2012 a realizace 
hřiště s umělým trávníkem a osvě-
tlením místo starého nevyhovují-
cího škvárového hřiště.

(1954)
Ivan Marini

Jaromír Bebenek
(1957)

Odchovanec hornosušského 
klubu. Ještě jako dorostenec začal 
hrát za B mužstvo mužů a brzy na 
to v roce 1977 také za divizní (tehdy 
třetiligové) A mužstvo. V Horní Su-
ché hrál až do roku 1990. V roce 
1988 byl jako hráč u titulu mistra 
ČSSR v sálové kopané v dresu DPG 
Horní Suchá. Poté působil v okol-
ních klubech jako hrající trenér a tre-
nér, mj. v roce 1999 postoupil s druž-
stvem Horního Žukova do 1. A třídy, 
aby se v roce 2001 vrátil zpět do 
Horní Suché a v roce 2003 dokázal 
s mužstvem postoupit do 1. B třídy 
a v roce 2008 do 1. A třídy. S krát-
kými pauzami působí v klubu 
dodnes jako trenér mužů. 

Jiří Bebenek

v okolí, kde byl vždy tahounem na 
hřišti i v kolektivu. Přestože byl 
Martin veliký fotbalový talent a měl 
na to hrát vždy vyšší soutěže, byl to 
právě jeho vztah k hornosušskému 
klubu, který ho nutil zůstat mu 
věrný a pomoci co nejvíce na hřišti. 

V letech 1994 až 1996 byl nucen 
odejít do Dolní Datyně, jelikož se 
v Horní Suché nehrála žádná 
soutěž. Od roku 1996 se vrátil zpět, 
aby se stal kapitánem restartova-
ného družstva mužů v okresním 
přeboru. Po ukončení hráčské 
kariéry začal pracovat jako sekre-
tář fotbalového oddílu. V této 
funkci působí dodnes, mimo to je 
také místopředsedou celé TJ, v roce 
2021 přejmenované na Sportovní 
klub. Jeho osobní nasazení je 
mimořádné a,  dá se ř íci ,  že 
vyskytla-li se nějaká krizová situ-
ace, Jiří Bebenek byl vždy při-
praven s vysokým nasazením 
pomoci.

Další z řady hornosušských srd-
cařů. Vztah k hornosušskému 
fotbalu získal po svém otci Mirosla-
vovi, který v Horní Suché také 
hrával a který Martina k fotbalu při-
vedl. Krátce hrával v hornosušském 
dresu také divizní soutěž. Po 
zrušení oddílu působil v klubech 

Druhý syn hornosušské legendy 
Oskara Bebenka Jiří hrál stejně jako 
jeho bratr Jaromír v Horní Suché 
od žáčků. S výjimkou působení v li-
govém dorostu Karviné, hrál za 
Horní Suchou celou svou kariéru. 

Martin Baranek

(1960)

(1971)

Do Horní Suché přišel po řadě 
úspěšných štací ve vyšších soutě-
žích ve zralém věku. Své zkušenosti 
v Horní Suché zúročil, jako kapitán 
dovedl družstvo mužů k postupu 
do 1. B třídy v roce 2003 a do 1. A 
třídy v roce 2008. Po ukončení 
hráčské kariéry působí v klubu jako 
trenér. Dokázal postoupit se star-
šími žáky do krajského přeboru, 
vychoval řadu talentovaných 
hráčů, kteří jsou budoucností 
hornosuškého fotbalu.

2. ligu v dresu Havířova a Třince. 
Veliký tahoun a kapitán divizního 
Českého Těšína přišel do Horní 
Suché v roce 2009 a zůstal mu 
věrný do dnešních dnů. Kapitán 

Patrik Goj

Právě góly Martina Baranka táhly 
Horní Suchou do 1. A třídy v roce 
2008. Díky skvělým charaktero-
vým vlastostem byl vždy nápomo-
cen mladším hráčům a stále byl 
platným členem na hřišti až do 
svých 47 let, kdy hrál a zároveň byl 
členem trenérského štábu. 

(1972)

Tomáš Zima

Tomáš Zima, charakter k pohle-
dání. Syn havířovské legendy 
Milana Zimy. V dresu Baníku Haví-
řov dokázal postoupit do doroste-
necké ligy a hrával také řadu let 

(1973)

a lídr v hornosušském dresu, hráč 
respektovaný a uznávaný. Aktivně 
předával zkušenosti na hřišti do 
svých 46 let, v současné době 
působí jako vedoucí družstva 
mužů a člen výkonného výboru 
fotbalového oddílu.
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Jan Janovský je hrající legendou 
českého futsalu. V dresu české 
reprezentace odehrál více než 100 
utkání a vstřelil 10 branek. Bron-
zový medailista z Mistrovství Evro-
py získal řadu úspěchů také na klu-
bové úrovni. Získal celkem 8 mist-
rovských titulů v České republice 

Dalším odchovancem Horní Suché, 
který okusil nejvyšší fotbalovou 
ligu, je Michal Šlachta. První fotba-
lovou ligu hrál v dresech Baníku 
Ostrava, Brna, Drnovic, Českých 
Budějovic, Karviné či Opavy.

a v Polsku, z toho pětkrát vyhrál 
polskou ligu v dresu Rekordu 
Bielsko Biala.

Miroslav Baranek je nejslavněj-
ším odchovancem Horní Suché, 

Slavní hráči

v dresu české reprezentace, Čes-
kou republiku reprezentoval v letech 
1995 – 2001, vstřelil 5 reprezentač-
ních branek. V současnosti ve 
Spartě Praha zastává funkci 
vedoucího mužstva. 

z níž se již v žákovském věku 
přesunul do Baníku Havířov, dále se 
přes Vítkovice, Brno a Olomouc 
dostal až do pražské Sparty, s níž 
získal pět mistrovských titulů. Hrál 
také německou bundesligu za 1. FC 
Köln. Doká-zal se rovněž prosadit 

a podporovatele fotbalu, dále 
Bedřicha Kněžíka, Josefa Gerlicha, 
Vladislava Suchánka, Jaroslava Kně-
žíka, Jana Stachuru, Karla Cimalu, 
Milana Majera, Josefa Fojtíka, 
Boleslava Dzika, Bohumila Peli-
kána, Bronislava Rychlika, Václava 
Dlouhého, Patrika Goje a mnoho 
dalších osobností. Těm, kteří zde 
nebyli zmíněni a měli by, se omlou-
váme, vůli jsme měli, ale i paměť 
pamětníků má své limity.

Fotbal v Horní Suché měl ve své 
historii vždy štěstí na kvalitní hráče, 
trenéry a funkcionáře. Je potřeba 
zmínit další z mnohých oddaných, 
kteří se svou stopou nesmazatelně 
zapsali do hornosušských fotbalo-
vých dějin. Jedná se například o Ing. 
Bohumíra Motlocha, ředitele dolu 

Miroslav Baranek v dresu české reprezentace.

Jan Janovský v dresu české reprezentace na 
turnaji v Brazílii.



Česká asociace
sportu 
pro všechny 
(ČASPV)



Česká asociace sportu pro 
všechny (zkráceně ČASPV) pod 
hlavičkou Sportovního klubu Horní 
Suchá navazuje na snahu svých 
předchůdců přiblížit tělesnou 
výchovu široké veřejnosti. 

V současnosti evidujeme v uvede-
ných oddílech celkem 51 členů.

• Aerobic pod vedením Jany Chro-
bákové;

• Pondělí 18.-19. hod. ZTV v tělo-
cvičně ZŠ;

• Úterý 18.30 – 20.00 hod. Volejbal 
v tělocvičně ZŠ.

Složení výkonného 
výboru ČASPV 

Cvičení probíhá každý týden:

Odbor ČASPV při SK Horní Suchá 
se skládá ze tří oddílů:

Předseda: Ing. Rostislav Uher

Oddíl ČASPV svými pohybovými 
aktivitami zajišťuje sportovní vyžití 
občanům Horní Suché již od 

při SK Horní Suchá 

• Pondělí 19.30 – 20.30 hod. Aerobic 
ve sportovní hale;

• Zdravotní tělesná výchova pod ve-
dením Renáty Suchánkové;

v roce 2021

Členové: Renáta Suchánková, Jana 
Chrobáková, Ludmila Hirmerová, 
JUDr. Pavel Hnilička, Václav Černík 
a Danuše Čapajková.

• Rekreační volejbal pod vedením 
Václava Černíka.

61

Výbor oddílu ASPV, 2021. Zleva Ludmila Him-
merová, Václav Černík, Jana Chrobáková, 
Pavel Hnilička, Danuše Čapajková, Rostislav 
Uher, Renáta Suchánková.

počátku vzniku sportu v Horní Su-
ché. Po krizovém období v 50. le-
tech se počátkem 60. let ujali vede-
ní oddílu manželé Anna a Oldřich 
Černíkovi, kteří v průběhu let 
vytvořili z oddílu ČASPV (dříve 
ZRTV) „výkladní skříň hornosuš-
ského sportu“. Svým zápalem pro 
sport ovlivnili v průběhu téměř čtyř 
dekád mnoho sportovců a cvičen-
ců. Pokračovatelem v rodové 
tradici je jejich syn Václav, který již 
řadu let vede v rámci oddílu čin-
nost rekreačního volejbalu. V 90. 
letech se stal v Horní Suché doslo-
va hitem Country bál, který pod 
hlavičkou oddílu pořádala paní 
Jana Chrobáková a spol. Od roku 
1995 do roku 2014 členové oddílu 
na bálech bavili přítomné hosty 
svými originálními vystoupeními. 

Členem oddílu ČASPV byl také 
plavec Ondřej Broda, který pod 
hlavičkou plaveckého oddílu Slávie 
Havířov získával jednu medaili za 
druhou.
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Rok 1988. Veřejné cvičení v tělo-
cvičně základní školy.

Rok 1985, Spartakiáda v Praze na 
Strahově. Horní Suchá jde na plac.



Osobnosti oddílu 
ČASPV o sobě

Se Sportovním klubem je spoje-
na moje rodina téměř od jeho po-
čátku, protože už děda byl fotba-
listou za PKS Lechia. Taťka s brá-
chou pak jeho štafetu přebrali. Oba 
řadu let hráli za Horní Suchou 
fotbal a poté se věnovali mládeži 
jako trenéři. 

Já jsem ve Sportovním klubu člen-
kou ASPV. Od dětství jsem navště-
vovala taneční klub TK Uno Mix, 
vedený paní Věrou Brandýsovou, 
se kterým jsme získali několik 
významných ocenění a podívali 
jsme se i do zahraničí. V současné 
době působím jako instruktorka 
aerobiku. V naší aerobikové skupi-
ně se sešla skvělá parta cvičenek, 
které nezkazí žádnou legraci. 
Dlouhá léta jsme pořádali v rámci 
ASPV Country ples, na který jsme 
vždy secvičily zábavné vystoupení. 
Cvičení si zpestřujeme třeba Miku-
lášským cvičením v kostýmech, 
rozdáváním aerobního vysvědčení 
na konec školního roku nebo 
každoroční vánoční besídkou. 

Dvakrát ročně vyrážíme na víken-
dový aerobikový pobyt plný cviče-
ní a hlavně smíchu. Pevně doufám, 
že letošní výročí SK Horní Suchá 
není poslední a všichni sportovci 
budou mít i nadále příležitost 
pracovat na své kondičce a dobře 
se u toho bavit jako my, aerobiky.

Ivana Koneszová

V Horní Suché bydlím již 40 let, 
z toho 37 let jsem aktivní členkou 

Nezapomenutelný a v širokém okolí 
vyhlášený byl Country bál. Nápad 
zorganizovat jej se zrodil v mé hlavě 
a příprava programu mě stála každý 
rok spoustu bezesných nocí. Ovšem 
bez pomoci našich členů ASPV, 
kteří byli ochotni obětovat svůj vol-
ný víkend na přípravu a pak i úklid, 
by se ples nikdy nemohl uskutečnit. 

Jana Chrobáková 

a cvičitelkou aerobiku žen oddílu 
ASPV pod naší hornosušskou jed-
notou. Výjimečné v mém cvičeb-
ním životě byla doba rizikového 
těhotenství, kdy ani v tomto čase 
jsme nepřestaly cvičit, protože 
holkám do těla dával při mé 
neúčasti zabrat můj manžel Rosťa. 

Mé cvičební vzpomínky patří 
Aničce a Oldovi Černíkovým, kteří 
kdysi vedli hodiny cvičení, pohybo-
vé aktivity, podíleli se a organizo-
vali různé akce k podpoře pohybu, 
soudržnosti, kamarádství a soutě-
živosti. V této skvělé bandě lidiček 
mám dodnes kamarády. 

63

V plesový večer jsem nebyla Jana, 
ale Stará kukuřice, jak mi na plese 
vždycky říkali a jak mě nazval jed-
nou můj manžel, a po celou dlouhou 
dobu 18 let, kdy jsme plesy pořádali, 
to tak bylo. Pouze na našem Count-
ry bále viděli hosté originální vystou-
pení tance čača na zimních brus-
lích (mimochodem zkoušky probí-
haly v obýváku na koberci), balet 
bílé a černé labutě, tance v plout-
vích, dražbu manžela, roztleská-
vačku atd. – to vše v podání mě 

Zážitky z osmnácti Country bálů 
si nosím ve svém srdci a mám 
radost, když na plese s manželem 
začneme tančit „Pískajícího Rufu-
se“, přidají se k nám staří country-
plesáci a slyším: „...k sobě, od sebe, 
výměna místa!“

a Rosti k pobavení všech. Moje 
holky z aerobiku přispěly k dobré 
náladě svým vystoupením, kde 
ukázaly, že jsou nejen výborné 
aerobiky, ale že si umí se sebe 
udělat i srandu. Třešničkou na dortu 
byla výuka country tanců, tanečních 
novinek, nechyběla půlnoční 
tombola, bary a dobré jídlo. 
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Rok 1991. Vyhodnocení 
tradiční volejbalové 
akce Volehraj.

Trénink volejbalové 
party.
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Vole jba l i s té  ČASPVHorn í 
Suché.
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Country bály byly pořádány členy oddílu ASPV v letech 1995 - 2013. Členky aerobiku na výletě.

Country bál – předtan-
čení hlavních organizá-
torů, manželů Jany a Ros-
tislava Chrobákových.Aerobik andělé.
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Oddíl tenisu
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Popularita tenisu však v naší zemi 
začala prudce stoupat zejména 
díky vítězstvím českého tenisty 
Jana Kodeše na French Open a ve 
Wimbledonu. Z těchto důvodů se 
začala značně rozšiřovat členská 
základna tenisového oddílu, který 
se v prvních deseti letech svého 
působení rozšířil z počátečních 20 
zakládajících členů na 75 v roce 
1982. V průběhu 80. let došlo také 

Činnost tenisového oddílu SK Horní 
Suchá zhodnotil jeho předseda. .

Oddíl tenisu

s Mgr. Jaroslavem Stolaříkem.

k rozšíření počtu tenisových dvor-
ců na současných šest. V bezmála 
padesátileté historii tenisového 
oddílu se na kurtech hornosuš-
ského stadionu vystřídalo několik 
generací skvělých tenistů a tenis-
tek. V jubilejním roce hornosuš-
ského sportu 2021 došlo ke změně 
ve vedení tenisového oddílu, kdy 
po dlouhém dvacetiletém před-
sednictví Ing. Vladimíra Skácela byl 
zvolen nový výkonný výbor v čele 

Složení výkonného výboru oddílu 
tenisu v roce 2021

Tenisový oddíl Sportovního klubu 
Horní Suchá byl založen v roce 1972. 
V červenci tohoto roku byly z inici-
ativy vedení Dolu Prezident Gott-
wald (František) vybudovány v are-
álu hornosušského sportovního 
stadionu první dva tenisové kurty 
pro rekreační vyžití svých zaměst-
nanců.

• Předseda – Jaroslav Stolařík
• Členové – Václav Wicher a Tomáš 
Heran.

V 80. letech se tenisu aktivně věno-
valo 60 hráčů, v současné době se 
počet členů našeho TO pohybuje 
kolem 40. 

Oddíl pořádal a stále pořádá kaž-
dý rok několik tenisových akcí. 
Dvakrát do roka, na začátku a na 
konci sezóny, se koná otevřený 
turnaj pro členy oddílu a pro hosty, 
kteří si chodí zahrát jen občas. Dva-
krát do roka jsme též v minulosti 
pořádali celostátní turnaje pro 
mládež – v kategorii dorostu a mlad-
šího žactva. Obou turnajů se 
zúčastňovali jak mladí členové 
našeho tenisovýho oddílu, tak i naši 
odchovanci, kteří v úspěšné kariéře 
pokračují jinde, v jiných tenisových 
oddílech či klubech. Dále pravidel-
ně organizujeme turnaj pro teniso-
vé amatéry, kteří nejsou registro-
váni v ČTS a nechtějí a ani se nemo-
hou srovnávat na sportovním poli 

Po přerušení závodní činnosti v na-
šem oddíle, ke kterému došlo na 
přelomu milénia, jsme znovu 
zahájili výchovnou činnost od těch 
nejmenších po sedmi až jedená-
ctileté děti, většinou z obce Horní 
Suchá. Zavedli jsme tenisovou 
přípravu, které se věnovali jak 
trenéři z povolání, tak členové 
oddílu ve svém volném čase. Děti 
vícekrát týdně pod dohledem 
trenérů Tomáše Herana a Petra 
Štefka, našich bývalých vynikajících 
hráčů, trénují tenisové dovednosti. 

s hráči, kteří tuto činnost provozují 
od raných let závodně.

Tenisový oddíl SK Horní Suchá 
funguje téměř padesát let. V 70. le-
tech byly postaveny čtyři tenisové 
dvorce se zázemím pro správce, 
později koncem devadesátých let 
přibyly další dva dvorce se sam-
statným vchodem. 

V historii našeho oddílu hrálo 
družstvo soutěž mladšího žactva 
řízenou Oblastním tenisovým 
svazem. Smíšené družstvo dospě-
lých hrálo v devadesátých letech 
úspěšně soutěž družstev (řízenou 
ČTS) a postoupilo nejdále do 
oblastního přeboru. V té době 
patřili k nejlepším hráčům Dr. Milan 
Hladík a také manželé Dana a Vla-
dimír Skácelovi.

a republikových veteránských mis-
t rovstv í  v  Polsku (Sopoty) , 
Maďarsku (Kesthely), Německu  
(Rottach Weissach), Rakousku, 
Itálii (Merano), Chorvatsku (Poreč) 
a také ve Velké Británii. Největší vý-
prava tenistů již tradičně jezdí do 
chorvatské Poreče. Zde jsme také 
získali největší úspěchy – vítězství 
ve dvouhře – V. Sargánek, vítězství 
ve čtyřhře – P. Geryk s I. Brodeckým. 

Již třicet let se tenisový oddíl 
účastní jarních tenisových soutěží 
družstev veteránů v kategorii nad 
35, 45, 65 let a každým rokem se 
některý z týmů umístí na jednom 
z prvních třech míst. Hlavně mladší 
týmy nad 45 let poměrně často 
celou soutěž vyhrály a staly se 

Z domácích turnajů nelze vyne-
chat turnaje s dlouhou tradicí v Třin-
ci a Českém Těšíně, kde naši tenisté 
často tvoří nejpočetnější skupinu, 
čemuž pak odpovídají výsledky: 
Petr Geryk a Vlastimil Sargánek, 
nejlepší hráči, několikrát vyhráli 
soutěž ve dvouhrách a se svými 
spoluhráči občas rovněž ve čtyřhře.

Tenisový oddíl má také mnoho 
úspěšných členů v kategorii vete-
ránů, kteří nás od roku 1990 velmi 
dobře reprezentují doma i v zahra-
ničí. V oddílovém dresu s logem 
a jménem tenisového oddílu na 
prsou se zúčastnili mnoha turnajů 



69

okresním přeborníkem v daném 
roce a dané věkové kategorii. Mezi 
naše členy patří také skupina žen, 
která se umísťuje v oblastních 
soutěžích družstev několik let na 
předních místech.

Každoročně ve vánočním čase 
a v halovém období se týmy tenistů 
z Horní Suché a Třince utkávají v zá-
pase, ve kterém jde nejen o prestiž, 
která obec má „lepší“ tenisty, ale 
také o cenný putovní pohár, který 
získává vítěz na jeden rok. Také s vý-
běrem veteránských tenistů z Čes-
kého Těšína probíhají pravidelná 
setkání v průběhu antukové sezony.

Nejenom sportem žije náš teniso-
vý oddíl. Každý rok se intenzivně 
věnujeme údržbě areálu. Ve vlastní 
režii členů oddílu proběhla dostav-
ba moderní klubovny a šaten se 
sociálním zařízením v prostoru 
vstupu na tenisové dvorce. Prů-
běžně opravujeme ploty, provádí-
me v areálu výsadbu a údržbu 
zeleně a věnujeme se různým 
opravám – např. přívodu vody pro 
stříkání dvorců, opravě použí-
vaného nářadí na údržbu dvorců. 
Byla také provedena rekonstrukce 
světel nad dvorcem č. 1 tak, aby se dalo 
případně hrát i po setmění. Toto vše se 
děje za finančního přispění vlastních 
členů oddílu a výnosů z pronájmů dvor-
ců příchozím zákazníkům z řad soukro-
mých osob nebo firem. Významně také 
na údržbu areálu v posledním období 
přispívá rovněž obec Horní Suchá, což 
umožňuje výrazně zvýšit úroveň 
starostlivosti o náš areál.

Tenisový oddíl provozuje infor-
mační webové stránky. Na adrese 
www.tenishornisucha.cz lze najít 
rezervační systém, provozní dobu, 
výsledky, kalendáře akcí, fotografie 
a další informace.

činnosti

oddílu.

desetileté
Retrospektiva

tenisového
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Sportovní 
stadion
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Sportovní stadion

Hornosušstí sportovci používají 
sportovní stadion vybudovaný v roce 
1951 v místě tzv. „Gliňoču“. 

V průběhu let na něm různá spor-
toviště vznikala i zanikala. 

V současné době se v areálu spor-
tovního stadionu nachází hlavní 
budova se 7 šatnami, sálem s jeviš-
těm a bytem správce, vybudovaná 
v letech 2011 až 2012 místo staré 
budovy z 50. let. Dále travnaté 
hřiště s tribunou pro 500 sedících 
diváků, vybudovanou v roce 1967, 
hřiště s umělým trávníkem a osvět-
lením, pět tenisových kurtů a  centr-
kurt s osvětlením, a také budova se 
zázemím pro tenisty.

V areálu sportovního stadionu se 
rovněž nachází amfiteátr, který byl 
převeden do majetku obce Horní 
Suchá, ta jej v roce 2007 zrekon-
struovala a pořádá zde mimo jiné 
obecní slavnosti Vítání léta. 

V roce 2018 bylo místo původního 
škvárového hřiště, které fotbalis-
tům sloužilo od roku 1971 do roku 
2013, vybudováno fotbalové hřiště 
s umělým trávníkem III. generace 
a umělým osvětlením. V letech 
2020 - 2021 dochází k rekonstrukci 
tribuny a hlavní travnaté hrací 
plochy. 

Fotogalerie z výstavby umělého trávníku v roce 2018. 
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V průběhu 110ti leté éry sportu a 90ti leté éry fotbalu se o chod klubu zasloužilo mnoho skvělých a oddaných 
funkcionářů a sportovců, kterým se sluší říci: děkujeme! 

Závěrem

Tradice sportu a fotbalu v Horní Suché je veliká. Naši předkové, i my sami, jsme vybudovali klub, na který 
můžeme být hrdí. A právě hrdost na klub a kraj, ve kterém žijeme, je pro nás závazkem, aby i budoucí generace 
mohly pokračovat v této činnosti. Výchova dalších sportovních generací, které budou v potu tváře utužovat své 
přátelské vztahy napříč generacemi, jak to zažíváme my, a zažívali naši předci. Mnohdy nerozhodují jen vynikající 
výsledky na sportovním kolbišti, ale také charakter sportovců a smysl pro fair play. 

Autoři publikace se snažili vzpomenout na důležité události, slavná vítězství a skvělé sportovce. A že jich za ta 
léta bylo…! Kdyby přece jen o některém zmínka nepadla, omluvte nás, vůli jsme měli.

Bez přízně a podpory partnerů a sponzorů se sport dělat nedá. Proto členové Sportovního klubu děkují všem 
bývalým i současným partnerům a sponzorům. Významným podporovatelem sportu v Horní Suché je v posled-
ních dekádách Obec Horní Suchá, za což jejím představitelům patří veliký dík!



Partneři Sportovního klubu Horní Suchá v jubilejním roce 2021
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Publikaci ke 110.  výročí založení organizovaného sportu 
a 90. výročí založení fotbalu na území obce Horní Suchá 
vydal v roce 2021 Sportovní klub Horní Suchá, z. s.


