Historie fotbalového oddílu
Tělovýchovná jednota Družstevník Starý Petřín, z. s.
Dovolte mi, abych Vám v krátkosti představil fotbalový oddíl z malebné obce v Jihomoravském
kraji, 4 km od státní hranice s Rakouskem. Starý Petřín leží v těsném sousedství Vranova nad
Dyjí, Uherčic nebo Bítova, atraktivních a turisticky vyhledávaných lokalit. Obec má další dvě
části, kdysi samostatné vesnice, Nový Petřín a Jazovice, kdy se tak celá obec rozkládá na
necelých 19 km2 s celkovou populací okolo 230 obyvatel. První zmínka o obci je datována
k roku 1323 s názvem Petryn. Více o historii můžete nalézt na obecních stránkách
www.starypetrin.cz.
Od dob svého vzniku prošla obec velkými změnami, válkami a generační výměnou. Roku 1975
nastává další změna v obci. Parta nadšených a zapálených pánů se rozhodla vybudovat ve
Starém Petříně fotbalové hřiště. Vše proběhlo za velkého přispění tehdejšího zemědělského
družstva, které sídlilo na kraji obce. Stalo se a hřiště vyrostlo u kraje lesa hned po pravé stráně
před příjezdem do Starého Petřína směrem od Jazovic. Hřiště vzniklo na bývalé louce pro
místní skot a z malé části sousedícího lesa. Výstavba hřiště s sebou samozřejmě nesla založení
fotbalového oddílu – Tělovýchovné jednoty Družstevníku Starý Petřín. Ano, tento název zůstal
s klubem po celou jeho historii a jelikož jsme na něj patřičně hrdí, tak nepřichází žádná změna
v úvahu. V prvním roce byl zvolen předsedou klubu pan Vladimír Karásek, který zastával tuto
funkci úctyhodných 27 let. Kromě mužstva mužů disponovali petřínští také oddílem žáků.
V první sezóně skončil tým mužů na 7. místě s nejlepším střelce Bohuslavem Přibylem se
13 brankami.

V tehdejší době patřily mezi nejzajímavější zápasy střetnutí se sousedním Lančovem. Později
lančovský fotbal zanikl a lančovští začali nastupovat v barvách Starého Petřína, což se děje i
v přítomnosti (bratři Jankůjové, Milan Popelka ml., Čestmír Kovář ml.). Historii klubu Starého
Petřína je možné shlédnout na stránkách klubu www.tjpetrin.cz, kde jsou umístěny dobové
zápisky z kroniky klubu, včetně unikátních fotografií. Pro zajímavost, můžeme se v ní dočíst, že

ve své druhé sezóně nenastoupili hráči klubu k utkání v Pavlicích, neboť „ nebyl zajištěn odvoz,
prohráli jsme K 0:3, pokuta 250 Kčs“, nebo že jsme nedohráli utkání v Dobšicích v plném počtu,
jelikož byl v 60. minutě vyloučen za vzájemné napadení „zlý muž“ Bohumil Prukner. Tyto
zápisky považuji za unikát, za což můžeme být vděční dlouholetému členu Františku Šebákovi,
poté Antoninu Durajkovi a o elektronizaci se postaral Miroslav Struhař. Do roku 1989
nastupovali za tento klub i hráči z vyšších soutěžích, neboť absolvovali na sousední rotě
vojenskou základní službu.
Kolem roku 1995, tedy v období výročí 20 let klubu, dochází k určité kádrové obměně,
patřičnému hráčskému omlazování a v neposlední řadě i zlepšování technického zázemí.
V týmu se tak dostávají na plac bratři Durajkové, Dibelkové (prošli mládeží Zetor Brno), nebo
nový bránkář František Procházka, kteří doplňují ostřílené borce Mariana Šulka, Karla Vlčka,
Honzu Piknera nebo Laďu Tatíčka. Na tuto pozitivní změnu dohlíží mentor, ikona TJ Antonín
Durajka. Právě tento dlouholetý hráč a funkcionář měl velký podíl na pozdějších úspěších a
rozkvětu Tělovýchovné jednoty, které se zapsaly tučným písmem do historie klubu.

Rok 1997 s sebou nesl také značné přeměny samotného hřiště. Původně prosívkové podloží
přerostlo v drnoviště. Za velké intervence bratrů Durajkových se povrch pomalu začal měnit
v travnatý. Ten je nyní ve výborné kvalitě a neustále jsou prováděna opatření, která vedou ke
zkvalitnění hrací plochy, ale také okolí a kabin.
Postupně tak Starý Petřín začínal před miléniem atakovat vrchní příčky. Sezóna 1997/98
přinesla 4. místo a bylo patrné, že kýžený postup je blíž a blíž. A stalo se. Následující ročník je
zapsán v klubové kronice zlatým písmem, jelikož se povedlo premiérově postoupit do III.
třídy. Borci se stali mediálními hvězdami, během postupových oslav si nabarvili vlasy do
klubových barev a tři dny je nikdo doma neviděl. Ze sestavy zbyli bratři Durajkové, Dibelkové,
Martin Heřmanovský, František Procházka, Jiří Jeřábek, které doplnila „petřínská mládež“
v podobě Jaroslava Struhařa ml., Františka Heřmanovského, Radima Pruknera a Davida
Kalabise.

Avšak první účinkování ve III. třídě nebylo snadné. Přes všechnu snahu, soustředění a podobné
aktivity se v roce 2003/04 „povedl“ pro změnu premiérový sestup. Ten s sebou nesl určitý
impulz a zlepšení, kdy se kluci umístili na 3. místě, aby rok na to opět s velkou parádou
postoupili zpět do III. třídy a na delší dobu se tak zařadili mezi jejich pravidelné účastníky.

Po dobu pěti let byl Starý Petřín důstojným soupeřem pro celky v okolí Znojma, kteří disponují
podstatně širšími kádry a zázemím. V sezóně 2010/11 přišla sezóna nezdarů. Čekal nás další,
velmi trpký sestup. Troufnu si říct, že tehdy snad ale nikdo nečekal, že bychom měli strávit ve
IV. třídě delší dobu, jelikož nebyl tým špatný, jen si to potřebovalo „sednout“. Ze IV. třídy jsme
postoupili hned v následující sezóně, ve které jsme dominovali a o našem postupu nebylo
pochyb. Nikdo však tehdy netušil, že se chystá ještě něco, co bylo kdysi velmi nereálné. Borci
navázali na postupovou sezónu a začali se opět umisťovat na horních příčkách III. třídy. Kádr
byl vhodně doplněn o zkušené hráče i mladou krev. Výjimečná sezóna pak nastala v roce 2015,
rok po oslavách 40 let od založení klubu. Sezónu jsme začali, jako každý jiný rok – umístění ve
vrchní části tabulky. Ovšem sérií nenápadných výher jsme drželi velmi těsný kontakt se špicí
po celou podzimní část. V posledním zápase podzimní části jsme nakonec v Suchohrdlech hráli
o to, kdo přezimuje na prvním místě. Remíza 1:1 pro nás znamenala, že první místo uhájilo

mužstvo ze Suchohrdel, které na nás mělo náskok dvou bodů. To nás ovšem nemuselo mrzet
a do jarní části jsme vstupovali víceméně stejně, avšak již jsme byli pasováni v určitých
zápasech do role favorita. O postup se v závěru jarní části ucházela tři mužstva – Suchohrdly,
Vrbovec/Dyjákovičky a náš tým ze Starého Petřína. S oběma soupeři jsme měli hrát domácí
utkání. Prvně k nám přijel Vrbovec, který se netajil postupovými ambicemi. V těžkém zápase
jsme odvedli velmi kvalitní výkon a zcela zaslouženě jsme zvítězili 4:0. Situace se změnila a my
začali snít o tom, dotáhnout tuto překvapivou sezónu do konce a postoupit do okresního
přeboru. Stejně jako na podzim nás v posledním domácím utkání čekal soupeř ze Suchohrdel.
Tentokrát se však role obrátili, jelikož jsme na našeho soupeře měli náskok jednoho bodu a
byli jsme na prvním místě. Postupová matematika tak byla jasná pro oba celky – pro nás to
znamenalo jediné – neprohrát. Utkání sledovalo kolem 350 diváků, kteří vytvořili neskutečnou
a nevídanou atmosféru! Troufám si tvrdit, že pro mnohé hráče to byl fotbalový životní
moment. Mohli také vidět životní trefu Davida Kalabise, který nás poslal do vedení a do značné
výhody. Hosté vrhli všechny síly do útoku, ale zvrátit výsledek utkání se jim nepovedlo. Díky
tomu jsme mohli slavit náš historicky první postup do okresního přeboru. Fotodokumentace
a „postupové“ video naleznete na našich stránkách v sekci Média.

Kvalitu okresního přeboru jsme skousávali pěkné tři roky. Čelili jsme klubům s mnohem větší,
bohatší historií a celkově s většími kádry disponující například třemi týmy mužů. I tak jsme
v konkurenci Moravského Krumlova nebo Znojma, Dobšic dokázali uspět a zakončit sezónu i
na krásném 4. místě, což se stalo naším maximem a nejlepším umístěním v historii klubu.
Bohužel se nám nakupila zranění, někteří hráči změnili své působení, nescházeli jsme se
v dostatečném počtu, stejné sestavě, což mělo za následek třetí sestupové místo. Postupová
matematika nás bez okolků poslala zpět do III. třídy, byť bychom za normálních podmínek
setrvali v okresním přeboru. Po třech letech od historického úspěchu se opět účastníme III. A
třídy okresu Znojmo.
V posledních letech se nám podařilo založit také družstvo přípravky. Ta začala fungovat ve
fotbalové oddílu SK Vranov nad Dyjí, kde ji vedl a trénoval Lubor Durda. Přípravce se dařilo a
v konkurenci celků od Znojma dokázala vyhrávat. V přípravce hráli také hráči Starého Petřína,

kteří se podíleli nejlepší sezóně 2016/17, kdy pouze jednou remizovali a prohráli a zaslouženě
tak skončili na 1. místě. V nadcházející sezóně se pak přípravka překlenula do vytvoření celku
mladších žáků, jako sloučeným mužstvem TJ Petřín/SK Vranov a později opět jako starší
přípravka.

V klubu vedeme dlouhodobě statistiku střelců. Momentálně evidujeme již pět střelců, kteří
prolomili hranici 100 gólů v našem dresu. Dlouho byli nedostižní Bohuslav Přibyl se 124
brankami a Tomáš Dibelka se 117 góly. Avšak v posledních letech se přehoupli přes tuto metu
hráči ze současného kádru. Radim Prukner dokončil atakování přední příčky a se 129 góly
momentálně vévodí historické tabulce. Dalším z řady stovkařů je Milan Popelka, který má
shodně jako Tomáš Dibelka 117 gólů. Novým kanonýrem v našem dresu se po poslední sezóně
2020/21 stal se vstřelenými 100 brankami David Kalabis. S 93 góly na svém kontě atakuje tuto
metu také Bronislav Sobotka. Celkem se v našem dresu prosadilo 119 borců, kteří během 46
let existence klubu vsítili, pokud jsem neudělal chybu, 2168 gólů do sítě soupeře. Současné
složení výboru TJ Družstevníku Starý Petřín je následující: Radim Prukner – předseda, členové
výboru: Bohumil Prukner, Marian Šulek, Jan Pikner a Vojtěch Jankůj, členové revizní komise:
Zbyněk Prukner, Tomáš Dibelka a David Kalabis. Náš fotbalový oddíl se tak může pyšnit za 46
let svého působení bohatou historií, kterou začali psát již naši otcové, a kterou dokážeme
patřičně ohodnotit asi až s odstupem času. Je naší povinností, a hlavně zodpovědností v tomto
rukopisu pokračovat.

Vojtěch Jankůj a Radim Prukner
TJ Družstevník Starý Petřín

