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Vážení fotbaloví nadšenci a přátelé, 

 

u příležitosti 70. výročí založení fotbalu v Mokrých Lazcích, jsme 

se rozhodli ze zachovaných a dostupných zdrojů letmo 

poohlédnout do historie a připomenout si nejpodstatnější 

momenty dosavadní historie našeho klubu, který byl založen 

v roce 1949. 

 

 

 

 
Foto_r.1952 

Zleva stojí: Šimon, Kubina, Volný, Oravík, Sýkora, Šimčík, Hlubek, Paleta 

Zleva klečí: Tyl, Pacholek, Kobza, Teichmann 

 

 



Již během okupace se začal hrát fotbal v Mokrých Lazcích 

neorganizovaně, i když nebylo k dispozici hřiště. 

Po válce vyčlenil MNV z pozůstalosti paní Fuksové (nebyl přímý 

dědic) na pozemcích č. kat. 221, 225 a 804 o výměře 1,48 ha 

hřiště. Sokoli hřiště upravili a začali na něm hrát od r. 1949. 

 

Do první soutěže okresního přeboru mužů se oddíl kopané 

přihlásil v roce 1951. V roce 1953 soutěž vyhrál. V následujícím 

roce 1954 bylo také poprvé založeno mužstvo dorostu. 

 

Během následujících období mužstvo mužů stagnovalo a hrálo se 

střídavými úspěchy. Tento negativní trend vyvrcholil v roce 1959, 

kdy se oddíl mužů rozpadl. Hrálo se pouze příležitostně mimo 

oficiální soutěž. Tento negativní trend byl zřejmě způsoben 

několika faktory – TJ nebyla schopna hradit nejnutnější provozní 

výdaje oddílu kopané, hřiště bylo odloučeno od Sokolovny a 

pravděpodobně se veškeré síly a prostředky soustředily na objekt 

Sokolovny. 

 

V této, pro fotbal těžké době, byl předsedou oddílu pan Josef 

Žídek, který značnou měrou financoval činnost oddílu. 

 

Po dvou letech se činnost oddílu kopané obnovila. V šedesátých 

letech mužstvo mužů hrálo okresní soutěž IV. a III. třídy, dorost III. 

a II. třídy, vždy se střídavými úspěchy. 

 

Následovalo další kritické období, kdy Sokol přišel o hřiště, na 

jehož místě byl postaven objekt JZD pro chov drůbeže. 

 

V roce 1965, rozhodnutím o vynětí pozemku ze zemědělského 

půdního fondu v katastru Mokré Lazce na části pozemku 881 o 

výměře 0,9775 ha od pana Antonína Kremra, bylo vybudováno 

nové hřiště. 



 
 

Rok 1966 nebyl ze sportovního hlediska vůbec úspěšný, jelikož 

mužstvo mužů opět sestoupilo do IV. třídy. K aktivnější činnosti 

oddílu došlo v roce 1967. V té době byl předsedou pan Břetislav 

Sýkora a aktivními členy výboru pan Drahomír Ohanka a Jiří 

Kříbek. Pro zamezení sporu se sousedy, bylo hřiště oploceno. 

V roce 1968 byly postaveny lavice pro diváky a v Sokolovně 

zřízeny šatny a sociální zázemí. 

 

Od této doby byl oddíl mužů a dorostu zapojen do soutěží 

nepřetržitě. 

 

V roce 1973 byla provedena meliorace celého hřiště. Po dobu 

dvou let se hrávalo na hřišti ve Štítině. Po celé toto popsané 

období až do osmdesátých let byl celý kádr mužstev tvořen 

místními hráči a hráči ze sousední Lhoty. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Foto_21.8.1977  

Zleva stojí: A. Buba, B. Samek, J. Bunček, J, Falhar, J. Figura, F. Cibulka, 

Zleva klečí: L. Malohlava, T. Bělák, Mir. Říman, J. Benda, V. Falhar                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

První mistrovské utkání žáků Mokrých Lazců bylo odehráno 

3.9.1977 proti mužstvu Štítiny. 

Mužstvo žáků vzniklo za významné podpory pana Jana Adamčíka 

a Josefa Malohlavy, kteří i toto mužstvo trénovali 

 

 
Foto_3.9.1977  

Zleva stojí: M. Hellebrand, V. Malurek, V. Sýkora, R. Čech, B. Figura,  

V. Luzar, R. Pechnik, M.Marek, J. Adamčík 

Zleva klečí: J. Bilík, Ros. Petřík, M. Baroš, V. Frank, L. Měch, P. Kusýn,  

Č. Richtar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOROST 1979 

 
Foto 27.10.1979 ve Vřesině / zleva stojí: D. Bielka, I. Pavera, J. Holčák, J. 

Luska, M. Luzar 

zleva klečí: I. Volný, Malurek, Z. Petřík, V. Petřík 

zleva sedí: J. Figura, M. Hrubý 

 

První významný postup do Okresního přeboru se uskutečnil na 

základě výsledků soutěžního ročníku 1978/79, kdy naše mužstvo 

mužů v Okresní soutěži III. třídy obsadilo 2 místo se 31 body, 2 

body za Šilheřovicemi. Trenérem mužstva mužů byl pan Jan 

Falhar. 

K tomuto postupu nám pomohlo i to, že z krajské soutěže I.B třídy 

nesestoupil do okresního přeboru Opavska nikdo. Z tohoto 

důvodu ze III. třídy do okresního přeboru postoupily dvě mužstva.  



 
Foto_1977 

Zleva stojí: B. Palkovský, Kobza, Z. Kostřica,V. Pavera,J. Pavera,  

J. Adamčík, M. Buba, J. Hellebrand, L. Kunc, J. Kříbek 

Zleva dřepí: M. Peterek, A. Buba, P. Teichman, Z. Holobek, L. Gajda,  

D. Čepera, J. Vašek, D. Ohanka 

 

 
Foto před začátkem utkání Mokré Lazce – Melč 7.5.1979 



Na druhý významný postup mužů jsme si museli počkat 5 let. 

V sezóně 1983/84 jsme ovládli skupinu B Okresního přeboru a 

kvalifikovali se do finále s vítězem skupiny A Hatí, o postup do 

Krajské soutěže I.B třídy. 

První utkání se odehrálo na naší domácí půdě a po prvním 

poločase, který skončil 0:1 v náš neprospěch, naše situace nebyla 

příznivá. V druhé půli se obraz hry razantně změnil v náš prospěch 

a po drtivé převaze jsme stav utkání zvrátili a zvítězili 2:1. 

Toto utkání se odehrálo před rekordní návštěvou 408 platících 

diváků!!!! 

Při druhém odvetném zápase jsme již Hati nedali šanci a zvítězili 

0:2. Vynikající výkon převedl v tomto utkání náš brankář Vladimír 

Hrubý. 

 

 

Tým, který vybojoval I. B třídu 

 

 
Zleva stojí: D. Ohanka, J. Hellebrand, J. Holoubek, P. Holoubek, V. Hrubý, 

Kaprálek, J. Hrubý, V. Pavera, J. Falhar 

Zleva dřepí: Z. Kostřica, M. Luzar, Z. Petřík, P. Kupka, J. Petřík, B. Sýkora,  

J. Vašek, A. Buba 

 



Pohárové tažení  

 

V roce 1988 jsme se opět účastnili Českého poháru jako již 

několikrát dříve. 

27.3.1988 v semifinále okresního kola jsme porazili Vřesinu na 

jejich hřišti 0:5. 

 

Při okresním finále 1.5.1988 s Velkými Heralticemi jsme odehráli 

nerozhodný výsledek 1:1 po normální hrací době. V prodloužení 

jsme již vedli 1:3, ale rozhodčí prodloužení před koncem ukončil a 

nařídil penalty. Na pokutové kopy jsme prohráli. Došlo na odvolání 

proti tomuto vedení zápasu, což bylo vyslyšeno a nařízeno nové 

utkání. K tomuto utkání Velké Heraltice nenastoupily. 

Stali jsme se tak okresním vítězem Českého poháru a kvalifikovali 

se do krajské části této soutěže. 

 

V krajském kole jsme 26.5.1988 narazili na celek Optimit Odry, 

který jsme doma porazili 5:3. 

V semifinále 2.6.1988 na Město Albrechtice, které jsme rovněž 

v domácím prostředí porazili 1:0. 

 

Finále se hrálo na dva zápasy s celkem Přerova „B“. Při prvním 

zápase doma 9.6.1988 jsme uhráli remízu 1:1 a odvetu 16.6 

v Přerově jsme vyhráli 1:3. 

Touto výhrou jsme zaznamenali další historický úspěch 

mokrolazeckého fotbalu, který jsme povýšili výhrou 

v republikovém předkole nad tehdy divizní Doubravou 2:1 na 

domácím hřišti. 

 

V prvním kole Českého poháru jsme již neměli nárok proti mužstvu 

ze Starého Města, které nás porazilo 1:7. 

 

 



 
 



 
Foto_1988 

Zleva stojí: J.Hellebrand, P. Pravda, Č. Richtar, V. Petřík, I. Moravec, Z. Petřík, 

M. Peterek 

Zleva dřepí: J. Adamčík, R. Galvas, J. Holoubek, P. Holoubek, J. Petřík,  

A. Vyhnánek 

 

 



 
Foto 24.6.1995 

Zleva stojí: M. Peterek, M. Holoubek, R. Pavlík, T. Pavlík, D. Moša, R. Galvas, 

R. Hochgesandt, R. Peknik, P. Holoubek 

dřepí: P. Ulrich, Č. Richtar, Ros. Petřík, Roman Petřík, J. Hellebrand 

 

 

 

Postup do I. A třídy. Po vítězství v I. B třídě v sezóně 1998/99 

naše mužstvo mužů postoupilo do I. A třídy. Soutěž vyhrálo 

celkem jednoznačně se ziskem 56 bodů před druhou Píští, která 

získala 49 bodů. 

 



 
Foto 20.6.1999 

Zleva stojí: P. Kupka, M. Klapuch, D. Hrubý, M. Holoubek, M. Hanslík, D. 

Teichmann, ……….., R. Vícha, Tengler., M. Peterek, V. ………….., J. Hrubý 

Zleva sedí: V. Führich, Miky Gračanin, F. Marec, P.Čelůstka, Miro Gračanin, R. 

Petřík, R. Galvas, P. Ulrich     Ležící: I. Moravec, D. Klapuch  

 

 

 



 
 

 



Slezský župní přebor 

 

Další postup na sebe nenechal dlouho čekat. Hned následující 

sezónu po postupu do I. A třídy náš celek ovládl tuto soutěž 

v ročníku 1999/2000 a postoupil do Slezského župního přeboru.  

 

 

 
 

Reorganizace nižších fotbalových soutěží 

 

V létě 2002 došlo k plošné reorganizaci nižších fotbalových 

soutěží, která se dotkla i našeho mužstva. Župní přebory“ byly 

nahrazeny „Krajskými přebory“. 

Od sezóny 2002/2003 naše mužstvo hrálo Moravskoslezský 

krajský přebor. 

 

 

 

 



Divize 2003/2004 

 

Po třech letech působení v župním, respektive krajském přeboru 

se podařilo z této soutěže po sezóně 2002/2003 postoupit do 

divize.  

 

 
 



Po ročním působení náš tým opouští divizi a následující sezónu 

bude nastupovat v soutěži I. A třídy. 

 

 
 

 
V soutěži I. A třídy náš celek působí dodnes se střídavými 

úspěchy. 



Současnost 

 

V současné době má náš fotbalový klub oddíl mužů a mládež: 

 

Mužstvo „A“ hrající I. A třídu skupinu A 

Výsledná tabulka sezóny 2018/2019 

 
 

Po letech, kdy v rámci FK Sokol Mokré Lazce fungovala mládež 

se střídavými úspěchy (jednalo se spíše o období všeobecného 

fungování mládeže vůbec), byla v sezóně 2011/2012 

nastartována další éra mládežnického fotbalu. Díky snaze 

bývalých hráčů a jejich přátel došlo k opětovnému zrození 

mládežnického fotbalu. I když počátky byly složité, můžeme dnes 

říci, že mokrolazecký mládežnický fotbal funguje. Existují však 

nástrahy, se kterými bojuje dnešní realizační tým mládeže, ve 

složení Přemysl Ulrich, Tomáš Benda, Jan Drápela a Petr Kupka. 

Mezi hlavní nástrahy dnešní doby patří především nezájem dětí o 

sport jako takový, zájmy dětí o výpočetní techniku a sociální sítě, 

v neposlední řadě je důležité zmínit velkou vytíženost rodičů 

v zaměstnání. 

 



Po začátcích, kdy mládež hrála pouze kategorie přípravek, se nám 

podařilo stabilizovat kluky okolo ročníku 2006, kteří jsou nyní 

světlou budoucností mokrolazeckého fotbalu. Začali spolu hrát od 

přípravek a v současnosti je jejich herní projev na relativně vysoké 

úrovni. Nadcházející sezónu zahájí již v kategorii starších žáků. 

Trenérům se podařilo k našim klukům začlenit i kluky z Háje ve 

Slezsku a Štítiny.  

 

Družstvo Mladších žáků 1+7, respektive od sezóny 2019/2020 

Starších žáků 1+7 

Výsledná tabulka sezóny 2018/2019 

 
 

Nejmladším dětem je potřeba se věnovat obzvláště pečlivě a 

laskavě. Nejsme výběrovým klubem, takže je našim úspěchem 

samotná účast dětí na trénincích a zápasech. Tito hráči hrají 

v kategorii přípravek. Zde není podstatný výsledek, nýbrž herní 

projev jednotlivců, návyk na kolektivní hru a samostatnost. Pro tuto 

kategorii je pro trenéry nejdůležitější komunikace s rodiči. V tak 

nízkém věku však nelze dělat závěry o tom, zda z někoho bude 

příští Ronaldo. Děti to musí hlavně bavit. Ti talentovanější 

potřebují větší vytíženost. Obrovským úspěchem pro realizační 

tým mládeže v Lazcích je začlenění některých dětí do výběrových 

týmů jako je SFC Opava (Jan Ulrich, Daniel Sukdol, Patrik Kupka, 

Roman Horčička, Pepík Petlach), Baník Ostrava (Sebastian 

Bartošic), MFK Kravaře (Lukáš Hiemer) či Vítkovice (Anežka 

Zelenková). Úspěch takových jedinců je naší odměnou za práci a 

trpělivost. 


