
Kopaná v Hodkovicích  

1925 - vznik oddílu. Pánové Třešňák, Pírko, Hudec, Tesař, Hašlar, 

Zoubek, Havlíček, Škopán, Wanke, Kosina, Kovář, Malický, z Turnova 

Holubec, Pelc založili fotbalový klub v Hodkovicích. Hřiště vybudovali 

na neplodném poli na Horce, které patřilo ke dvoru v Jílovém. Činnost 

zahájili utkáním s místními Němci FC Libenau. Češi vyhráli 4 : 2. Hřiště 

na Horce bylo bez kabin. Hráči se převlékali v Hostinci Česká Beseda a 

odtud se šlo v dresech na hřiště. 

1938 – byla přerušena činnost kopané připojením Sudet k Německu. 

1946 – v březnu 1946 byla znovu zahájena činnost oddílu kopané. 

Starousedlíci Třešňák, Hoberlant a Mrkvička a noví přistěhovalci panové 

Festa, Frinta, Sedlák a Běhálek svolali ustavující schůzi na den 

20.3.1946 do hotelu Praha. Prvním předsedou byl p. Festa, sekretářem 

pan Sedlák. 1.5.1946 bylo slavnostně zahájena činnost klubu utkáním se 

Sokolem Český Dub, ve kterém Hodkovice zvítězili 4:1. Hrálo se na 

hřišti v místech, kde jsou dnes SČVAK. V roce 1946 rozhodl MNV 

v Hodkovicích, že pro kopanou vybuduje nové hřiště v blízkosti 

koupaliště. 

Září 1948 - otevření hřiště u koupaliště. Na hřišti byly postaveny kabiny 

s tribunou. Do kabin se vstupovalo zezadu a byly bez sprch. Hráči se 

omývali v náhonu, který tekl hned před vstupem do kabin. Plocha hřiště 

byla tráva uprostřed hřiště vydupaná.  

Přivedením vody do kabin a zazděním části tribuny vznikly sprchy pro 

mužstva a kabina pro rozhodčí a skládek pro dresy. Nove se vycházelo 

přímo na hřiště. 

Vzniklo škvárové hřiště. Pravidelně se smykovalo, válcovalo a 

dosypávalo škvárou. Pro smykování bylo třeba zajistit traktor (Ursus – 

dnes slouží ještě na kluzišti) a k tomu bylo potřeba mít garáž pro traktor. 

1975 – hráči vyhráli soutěž okresního přeboru a postoupili do 1B třídy. 

1979 – kabiny ustoupily výstavbě tělocvičny. V době od zbourání 

starých kabin do postavení nových kabin se veškeré zázemí fotbalového 



klubu přesunulo do bývalého staveništního zařízení pro výstavbu sídliště 

(dnešní garáže na hřišti). 

1980 – tým spadl z 1.B třídy díky reorganizaci soutěží, kdy padalo z 1B 

třídy 4 nebo 5 mužstev. 

1983 – se začaly stavět nové kabiny. Na jaře vyhrabáním prostoru pro 

základy a postavení skeletu z panelů. Projektově výstavbu prováděl p. 

Dlouhý a po postavení skeletu kabin firmou stavba dále probíhala 

v akci“Z“. Stavbyvedoucím byl p. Skokan.  

1984 – na podzim byly kabiny dokončeny. 

1988 - začaly práce na tréninkové hřišti za sídlištěm.  

1996 - začala výstavba travnaté plochy na hřišti v Hodkovicích. 

Financovaná z prostředků fotbalového svazu 300 000 Kč. Stavbu řídil p. 

Havel. Po čas výstavby hřiště se hrála veškerá domácí utkání na 

tréninkovém hřišti za paneláky.  

1997 - dokončena výstavba travnaté plochy. Kolaudace proběhla 

15.9.1997. 

2004 - vzniklo mužstvo B. Protože mužstvo A hrálo III. třídu okresu 

Liberec, B mužstvo bylo přihlášeno do III. třídy okresu Jablonec.  

2005 – fotbalisté postoupili ze 3. místa do okresního přeboru okresu 

Jablonec – postupovala 3 mužstva ze 3. třídy.  

2006 – tým vyhrál Okresní přebor okresu Jablonec a od tohoto roku jsme 

přihlásili všechna naše družstva do soutěží okresu Jablonec. V Jablonci 

hrané soutěže mají pro nás ekonomický význam (nižší náklady na 

dopravu a lépe řízené soutěže).  

20.7.2008 – začala výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem. 

10.1.2009 – dokončení výstavby víceúčelového hřiště s umělým 

povrchem 

2009 – fotbalový tým spadl z 1B krajské třídy. 



2013 – vítězstvím v okresním přeboru okresu Jablonec a postupuje oddíl 

do 1.B třídy. 

 

 

 

 


