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otbalový klub 1.HFK Olomouc má své pevné místo na mapě moravské kopané. Jeho historie
se začala psát v roce 1932, kdy byl v Holici, tehdy ještě samostatné vesnici blízko Olomouce,
založen místní Sportovní klub Holice.
V knize 20 let hanáckého sportu z roku 1941 se už o něm můžeme dočíst jako o klubu se 146
členy a v publikaci Historie kopané v okrese Olomouc z roku 1981 je popsán jako klub, který
přednostně uplatňuje vytyčený cíl - věnovat maximální péči mládeži. A přesně v tomto duchu
bychom i rádi pokračovali. Naši budoucnost vidíme v široké členské základně mládeže.
V současné době se můžeme hrdě pyšnit 13 mládežnickými družstvy, ve kterých aktivně sportují
dívky a chlapci všech věkových kategorií, a v neposlední řadě také 2 družstvy mužské kategorie.
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dětmi převážně z Olomouckého a Zlínského kraje. Dále pak sportovní dny pro děti mateřských
a základních škol, kterých se účastní žáci sportovních kroužků, a to už od svých 2 let.
V rámci Fotbalové asociace ČR se nám podařilo obhájit statut SpSM (sportovní středisko mládeže)
na úrovni žákovských kategorií U12 až U15, nadále fungují tři dorostenecká družstva a skvěle se
rozvíjí důležité sportovní podhoubí celé struktury družstev v kategoriích přípravkových. Ve sportu, proto i ve fotbalu platí, že nejdůležitějším faktorem fungování klubu jsou kvalifikovaní, odborně zdatní, spolehliví a obětaví trenéři. A ty my tady máme. U zmiňovaných přípravkových kategorií
jsme do trenérského týmu získali několik mladých a pracovitých trenérů a trenérek, kteří se stávajícími trenéry přípravek, žáků a dorostů tvoří tým věnující se dětem od U6 po U19. Za to jim patří
velké poděkování, protože bez úsilí všech trenérů by to nemohlo fungovat.
Téměř ve všech kategoriích hrajeme nejvyšší soutěže na Moravě s cílem zapojit děti do pohybu
a posouvat je postupně v pohybových schopnostech a fotbalových dovednostech, mít radost
z dosažených pozitivních výsledků. Mládežnickou základnu tvoří 6 družstev přípravek, 4 družstva
žáků a 3 dorostenecká. To je dohromady cca 200 dětí, kterým slouží jeden z nejhezčích sportovních areálů na Moravě.
Pro jejich výchovu a další (nejen) sportovní vývoj jsou v našem klubu zásadní čtyři hlavní pilíře: sport, škola, rodina a přátelství. Důležitá
je pro nás osobnost každého malého sportovce. Tím se lišíme od většiny
ostatních fotbalových klubů, které vychovávají fotbalisty. My vychováváme lidi,
kteří hrají fotbal. Vštěpujeme hráčům, že je zcela normální nebýt fotbalistou a že musí
být schopni věnovat se i jiným věcem. Zároveň jim však vytváříme podmínky k tomu, aby
se skutečnými fotbalisty stali, budou-li opravdu chtít. A i díky tomu aktuálně nastupuje v našem
A týmu celkem 9 našich odchovanců a v B týmu dalších 8.
Fotbal je nádherný sport, ale není jediný. Proto se snažíme přivést ke sportu co nejvíce dětí, ať už
si v budoucnu vyberou jakékoliv jeho odvětví. S tímto cílem jsme se letos pustili do projektu sportovních kroužků na základních a mateřských školách v Olomouci a okolí, kde si naši trenéři s dětmi
(od 2 dvou let počínaje) hrají a sportují co nejzábavnější formou.
Velkou výhodou v naší práci s mládeží je krásný holický sportovní areál, který se nám daří díky
nepostradatelné pomoci statutárního města Olomouce, Olomouckého kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udržovat a dále rozvíjet. Velice si toho vážíme, a proto chystáme další
projekty, které umožní zpřístupnit ho i dalším zájemcům z řad ostatních sportovních oddílů či
veřejnosti. Naší vizí je vybudování víceúčelového sportovního areálu.
Pořádáme velké množství halových turnajů i s mezinárodní účastí. Dále pak také Dětský den s turnajem přípravek ve spolupráci s organizací INZULÍNEK, z.s., která sdružuje rodiny s diabetickými
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Kromě kompletní struktury mládeže v našem klubu fungují i 2 družstva dospělých. „A“ mužstvo
v sezóně 2017/2018 sestoupilo z MSFL (III.liga) do divize a naším cílem je v blízké budoucnosti se

tam vrátit. V tomto týmu nastupuje 9 našich odchovanců z mládežnické základny, což je zcela jistě
v této soutěži nejvyšší počet. Kromě toho naše „B“ mužstvo je téměř kompletní složené z hráčů,
kteří prošli naší mládežnickou strukturou. Snažíme se, aby se další z nich v krátkém čase posunuli
do „A“ mužstva a za ně se do kádru „B“ mužstva dostali další odchovanci s cílem získávat první
návyky v dospělém fotbale.
K naplňování zmíněných vizí a cílů máme vybudované kvalitní zázemí na stadionu v Holici, které se snažíme v rámci možností vylepšovat. A proto ruku v ruce se sportovní činností klubu jde
i rekonstrukce a částečné úpravy stadionu. Na stadionu proběhla rekonstrukce hřiště s umělým
povrchem třetí generace a oplocením tohoto hřiště, které bylo uvedeno do provozu 25. listopadu
2018.
Dále prochází změnou první část tribuny. Renovuje se nátěr, pokračovat se bude rekonstrukcí
opláštění zadní části tribuny, vydláždění mezi prostorů pod tribunami, kde se vzhledově upravuje
pochozí část. V útrobách hlavní obslužné budovy se v šatnách opravují sprchová zařízení.
Dále se upravuje okolní prostor kolem tribun a jednotlivé části stadionu se vyklízejí a čistí. Nedílnou částí těchto prací je i úprava prostoru za travnatým hřištěm číslo 2. Tamní prostor se bude
chystat pro zatím nespecifikovaný sportovní účel, o jehož využití se bude jednat.
Musíme si ovšem přiznat, že výše jmenované činnosti by absolutně nebyly možné bez finanční
podpory statutárního města Olomouce, komise městské části Holice, Olomouckého kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Za což jsme těmto subjektům nesmírně vděční a patří
jim velké poděkování za podporu sportu v našem fotbalovém klubu.
Věříme, že výše uvedené kroky se nám podaří naplnit a budeme tak i nadále
moci pracovat na rozvoji sportovních aktivit v našem areálu na stadionu
1.HFK Olomouc v Holici.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLUBU
Název klubu: 		 1.HFK Olomouc (První holický fotbalový
		 klub Olomouc)
Adresa: 		 1.HFK Olomouc - Staškova 28,
		 783 71 Olomouc - Holice
Registarční číslo FA ČR: 		 7120641
E-mail:		 1. hfk@seznam.cz
Rok založení klubu: 		 1932
Klubové barvy: 		 bílá a černá
Barva dresů: 		 bílá a bíločerná
Náhradní varianta dresů: černá, červenočerná a červenobílá
Počet fotbal. družstev: 		 15 tymů (A tým, juniorka, 3 dorostenecká, 4 žákovská
		 a 6 družstev přípravek)
STADION 1.HFK OLOMOUC
• Adresa: Staškova 652/28, Olomouc - Holice, PSČ 783 71
• Kapacita stadionu: 2900 diváků (2600 k sezení)
• Rozměry hlavní hrací plochy: 105 x 68 m
• Rozměry vedlejší hrací plochy: 100 x 62 m
• Počet hřišť: 4 plochy (hlavní a vedlejší travnaté hřiště, umělá tráva 3G,
tréninková travnatá plocha 200x 100 m)
• Regenerace: sauna, whirpool bazén
• Posilovna
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