SK Viktorie Přerov
Historie klubu

hřiště pod Nemocnicí
Dne 15. října 1907 přijel do Přerova na pozvání starosty pan Doucha z Českého svazu fotbalu
z Prahy a seznámil přerovské příznivce tohoto sportu s organizací české kopané. Jeho příjezd
se stal podnětem ke vzniku tajného studentského kroužku kopané, jehož hlavní osobností byl
Rudolf Přidal. Studenti se scházeli tajně na vojenském cvičišti, kde hrávali přátelská utkání.
Nejčastějším soupeřem byli studenti z Holešova a Kroměříže. Tajný kroužek se ve své
podobě nemohl začlenit do dění v Českém svazu fotbalu, proto se stalo nutností dát kroužku
oficiální podobu. Studenti nalezli pochopení u Akademického klubu a díky tomu došlo o
vánocích roku 1907 k založení „Sportovního odboru akademického klubu“ (SOAK). Prvním
předsedou tohoto odboru byl zvolen již zmíněný Rudolf Přidal. Členové „Klubu českých
velocipedistů“ se v témže roce zabývali myšlenkou změnit název klubu tak, aby bylo možné v
něm provozovat všechny sporty. Přes počáteční rozpory došlo dne 11. března 1908 ke
sloučení „SOAK“ a „Klubu českých velocipedistů“, kteří požádali o schválení nových stanov
pod názvem „Sportovní klub Přerov“ (SK Přerov). Stanovy byli schváleny 26. července 1908.
Schválením těchto stanov byl sportovní, tedy i fotbalový život v Přerově postaven na pevnou
základnu.
SK Přerov sestavil velmi brzy kvalitní fotbalové družstvo, které sehrálo mnoho významných
zápasů. Například 25. května 1910 hrála v Přerově SK Slávia Praha v kompletní sestavě i s
vynikajícím střelcem Koškem. Hosté v tomto utkání zvítězili 13:1 a tento hráč střelil
domácímu brankaři 6 gólů. Dalším zajímavým utkáním bylo střetnutí fotbalistů SK se
skotskými profesionály z Aberdrenu, jež skončilo vítězstvím hostů 7:0. V témže roce podnikli
fotbalisté SK zájezd do Krakova, kde prohráli s místní Wislou v poměru 5:0. V domácích
soutěžích se fotbalistům SK dařilo lépe, o čemž svědčí druhé místo v roce 1914 a dvě třetí
místa v rokách 1912 a 1913 na mistrovství Moravy. V tomto období měl fotbalový klub SK
Přerov 88 členů, v jeho čele stál předseda Zdeněk Sýkora. Kromě družstva A mužů hrála i
rezerva a družstvo dorostenců. Těsně před 1. světovou válkou bylo v roce 1914 otevřeno
hřiště u Michalova - v místě dnešního Domova dětí a mládeže v Máchově ulici. Slibný rozvoj
kopané na tomto hřišti v roce 1914 ochromila válka, činnost fotbalového klubu SK Přerov

byla přerušena. Hřiště bylo pronajato, v roce 1915 bylo dokonce rozoráno a byly na něm
vysázeny brambory, fotbalový klub SK svou činnost obnovil až ve druhé polovině roku 1917.
Konec války byl podnětem k obnovení činnosti i tehdy jediného fotbalového klubu ve městě
Přerov, který hrál svá utkání na ohrazeném vojenském cvičišti. V roce 1919 vyhrálo mužstvo
SK Přerov župní mistrovství. Fotbalová utkání mistrovská i přátelská se stala oblibou občanů.
Mužstvo SK tehdy poráželo i přední pražská mužstva a na zápasy chodilo i několik tisíc
diváků. V roce 1921 se vrací kopaná zpět na hřiště u Michalova a vzhledem k velkému
diváckému zájmu byla zahájena výstavba fotbalového stadionu s tribunou a atletickou dráhou
pod nemocnicí. Stadion jehož výstavbu zajišťovali členové SK s rodinnými příslušníky byl
otevřen v roce 1923. V době výstavby stadionu vznikala uvnitř SK Přerov nezdravá rivalita,
která se stala příčinou odchodu některých hráčů i funkcionářů do jiných klubů a vedení SK
tomu nemohlo zabránit.
V roce 1922 byl založen při jednotě dělnické tělovýchovy fotbalový klub „Rudá Hvězda
Přerov“ (RH Přerov), který však nebyl členem Českého svazu fotbalu a tím nemohl hrát
mistrovská utkání. Z tohoto důvodu byl 1.dubna 1927 přejmenován na „Dělnický sportovní
klub Přerov“ (DSK) a následně byl přijat do ČFS. Klub měl dvě družstva dorostenců,
družstvo benjamínků a družstvo mužů, které bylo zařazeno do III. třídy a vlastní hřiště u
rybníka. V roce 1928 se z fotbalového oddílu SK Přerov odloučila další část hráčů a
funkcionářů, která založila nový fotbalový klub pod názvem „SK Viktorie Přerov“. Pod tímto
názvem byl klub přijat do ČFS a zařazen do mistrovských soutěží. V čele klubu stál předseda
Ing. Fildán a k zápasům využívali Orelský stadion (dnes náměstí Přerovského povstání).
Po doplnění vhodnými hráči se v SK Přerov vytváří nejslavnější mužstvo celé historie klubu.
V letech 1933, 1935 a 1939 družstvo mužů vyhrálo „Župní mistrovství“ a získalo „Župní
pohár“. V roce 1934 bylo družstvo mužů pro svoji výkonnost zařazeno do nově vzniklé
soutěže Moravsko-slezské divize, což byla druhá nejvyšší soutěž v rámci ČFS. V podzimní
části soutěžního ročníku 1935-36 družstvo ani jednou neprohrálo a vedlo soutěž s náskokem 3
bodů před SK Slezská Ostrava. V zimě však byl prodán do Zlína Jindřich Hatláček, družstvu
se nepodařilo najít náhradu, slibný náskok neuhájilo a skončilo na třetím místě. V přerovském
dresu tehdy nastupovali: J. Weintritt, J. Hatlánek, L. Báča, R. Báča, K. Šlechta, F. Šlechta, V.
Beneš, J. Harman, Tomeček, Oščádal, Michna a Valouch. Po tomto slavném období nastala v
SK Přerov krize, která vyvrcholila v roce 1939, kdy se uvažovalo o likvidaci klubu, ke
kterému na štěstí přerovského fotbalu nedošlo. V době vzniku Protektorátu Čechy a Morava
byl v březnu roku 1939 utvořen nový fotbalový klub DSK Viktoria Přerov. Jak je zřejmé z
názvu, vznikl sloučením dvou stávajících fotbalových klubů – DSK Přerov a SK Viktoria
Přerov. V čele klubu stál Ing. O. Fildán, který byl později fašisty zatčen a umučen.
Druhá světová válka sice znamenala pro sportovní činnost v Přerově omezení ale naštěstí
nevedla k její likvidaci. Fotbalisté SK Přerov hráli v období okupace výborný fotbal, což se
odrazilo na návštěvnosti jednotlivých zápasů. Návštěvnost se v té době pohybovala mezi 3 až
5-ti tisíci diváků. Rekordní návštěva, 8000 diváků byla zaznamenaná na utkání SK proti
Prostějovu v roce 1942. Po celou dobu okupace a poté až do roku 1948 hrál SK Přerov
nepřetržitě Moravsko-slezskou divizi, která byla v tomto roce později zrušena. Během války
byla činnost dalšího přerovského klubu DSK Viktorie Přerov pozastavena a hráči se rozešli do
firemních jedenáctek, například: Optika, Zejda, Belka, Vítěz a jiné. Činnost klubu byla
obnovena hned po válce, klub byl zařazen do I.B. třídy ze které postoupil do I.A.třídy.
Největším úspěchem tohoto klubu byl zisk mistra HŽP v roce 1947.
Po osvobození vznikly v Přerově dva nové fotbalové oddíly, jedná se o fotbalový klub při
Sokolu Přerov, který využíval sportoviště Sokola a klub SK Železničáři Přerov s vlastním
hřištěm v prostoru před Přerovskými strojírnami.
Po únoru 1948 dochází v Přerově v souvislosti s novým uspořádáním tělovýchovy ke změnám
v činnosti sportovních organizacích. Fotbalový oddíl SK Přerov již počátkem roku 1948

změnil název na Sokol Partyzán Přerov. Dne 19. srpna 1948 tento název zaniká sloučením s
SK Železničáři Přerov. Oddíl vzniklý sloučením se do svazu zaregistroval pod názvem ZK
Přerov Železničáři, v roce 1952 byl tento oddíl přejmenován na Lokomotivu Přerov, jeho
fotbalisté hráli na bývalém stadionu SK Přerov pod nemocnicí.

Hřiště Lokomotivy Přerov pod Nemocnicí
archiv J Rosmus
Hráči Lokomotivy hráli do roku 1952 I.A třídu. V dalších letech po odchodu hráčů do jiných
oddílů nastal sestup do nižších soutěží. Ve dnech od 4. do 9. dubna 1948 byl organizován
hromadný vstup do Sokola Přerov. Mezi vstupujícími byli hráči DSK Viktorie Přerov, SK
Kozlovice a někteří hráči již bývalého SK Přerov. Přerovský Sokol měl pět družstev stejné
výkonnosti, což se těmto hráčům nelíbilo a za dva roky řádně přestoupili do nově vzniklého
fotbalového oddílu při závodní tělovýchovné organizaci TJ Sokol Meopta Přerov jež byla
ustanovena 20. března 1949.
V roce 1950 zakoupila tělovýchovná jednota hřiště na Komenského ulici a upravila jej
především pro kopanou. Poloha hřiště ve středu města zaručovala vysokou návštěvnost což
bylo v dalších letech potvrzeno. Muži hráli v roce 1950 v krajské soutěži a za rok postoupili
do krajského přeboru ve kterém hráli až do roku 1958. Od roku 1956 nesla tělovýchovná
jednota název TJ Spartak Meopta Přerov. V roce 1958 fotbalisté pod tímto názvem poprvé
vybojovali postup do divizní soutěže, kde hráli až do roku 1966 kdy sestoupili do krajského
přeboru. V tomto roce opustili fotbalisté Meopty hřiště na Komenského ulici a přestěhovali se
9.května 1960 na nový stadion s travnatou plochou. Při jeho otevření se přerovští fotbalisté
utkali s anglickým klubem FC Port Vale, kterému podlehli 0:2. Vzhledem ke dni otevření nesl
stadion název „9. května“. V roce 1969 se hráči Lokomotivy Přerov rozloučily se stadionem
pod nemocnicí, který měl být zrekonstruován. K této rekonstrukci však nedošlo a později byl
areál přeměněn na tenisové kurty. Z tohoto důvodu hrála Lokomotiva svá utkání v Lověšicích
a v Újezdci. K další změně názvu tělovýchovní jednoty došlo v roce 1969, tentokrát na název
TJ Meochema Přerov. Pod novým názvem se hráči úspěšně snaží o návrat do divize. Třikrát
se umístnili na druhém místě a ten poslední krok za ně udělaly: TJ Valašské Meziříčí, TJ VP
Frýdek-Místek a TJ Haná Kroměříž. Specifikem této soutěže byl start dvou přerovských
družstev TJ Meochema Přerov a TJ Spartak PS Přerov. Jejich vzájemná utkání byla
fotbalovým svátkem ve městě, který se slavil při naplněných ochozech.
Úspěšné vystupování fotbalistů TJ Meochema Přerov, kteří disponovali kvalitnějším
hráčským i funkcionářským kádrem bylo zastaveno rozhodnutím stranických orgánů v roce
1972. Stalo se tak na základě koncepce o rozdělení sportu v Přerově směřující k dosažení
vyšší úrovně. Z TJ Meochemy museli být uvolněni nejlepší hráči a téměř celý funkcionářský

kádr se na protest proti tomuto rozhodnutí vzdal činnosti. V roce 1977 se Lokomotiva Přerov
sloučila se Sokolem Újezdec, přetrvávající krize v tomto oddíle je završena fůzí s
Meochemou. V roce 1978 TJ Meochema Přerov mění název na TJ Lokomotiva Meochema
Přerov. Pod tímto názvem hráli hráči fotbal v nižších krajských soutěžích až do roku 1991.
K 1. lednu 1992 získal fotbalový oddíl samostatnou právní subjektivitu pod novým názvem
FK LMCH LET Přerov, fotbalová sezona 1994-95 byla poslední pro činnost družstva
dospělých, které je prodáno společně se soutěží dorostu do FK PS Přerov.
Od soutěžního ročníku 1995-96 hrají v oddíle pouze mládežnická družstva pod názvem FK
SK Přerov, který se 30.června 1998 změnil na FK Viktorie Přerov.

V součastné době hrají družstva FK Viktorie Přerov soutěže Olomouckého krajského
fotbalového svazu: krajský přebor dorostu, krajský přebor žáků, krajský přebor minifotbalu
starších přípravek a soutěž mladších přípravek Okresního fotbalového svazu Přerov.

