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Název práce: Čtyři historicky nejúspěšnější obce v ledním hokeji na Podbrdsku 

Anotace: V diplomové práci řeším z historického hlediska čtyři nejúspěšnější obce v ledním 

hokeji na Podbrdsku. Touto prací navazuji na svou bakalářskou práci, kde jsem se zabýval 

historií ledního hokeje v obci Felbabka. V tomto pokračování se zaměřuji na další tři obce, 

konkrétně Holoubkov, Neumětely a Podluhy. U každého mužstva vypracovávám stručnou 

oddílovou kroniku, která obsahuje veškeré náležitosti fungování vesnického hokejové klubu 

v minulém století. Dále se zaměřuji na vytvoření medailonků nejvýznamnějších osobností 

jednotlivých týmů, popsání hracích a tréninkových ploch či zjištění, jak se týmy dostaly na 

svůj pomyslný výkonnostní vrchol, jak na něm dlouho vydržely a jak je na tom tamní 

hokejový klub nyní. Kluby v závěru práce mezi sebou porovnám. 

Klíčová slova: lední hokej, SK Felbabka, TOS Holoubkov, Horymír Neumětely, Sparta Podluhy 

  



 
 

Job title: Four historically most successful villages in ice hockey in the Podbrdsko region 

Annotation: In my diploma thesis, I deal with the four most successful villages in ice hockey 

in the Podbrdsko region. This thesis is a continuation of my bachelor's thesis, where I dealt 

with the history of ice hockey in the village of Felbabka. In this continuation, I focus on three 

other municipalities, namely Holoubkov, Neumětely and Podluhy. For each team, I am 

preparing a brief club chronicle, which contains all the essentials of the functioning of the 

village hockey club in the last century. I also focus on mapping the most important 

personalities of individual teams, clarifying their playing and training areas, or finding out 

how they got to their notional peak performance, how long they stayed on it and how the 

local hockey club is doing now. 

Key words: ice hockey, SK Felbabka, TOS Holoubkov, Horymír Neumětely, Sparta Podluhy 
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Úvod 

 Ve své diplomové práci se zaobírám tématem historicky nejúspěšnějších obcí 

v ledním hokeji na Podbrdsku. Tato diplomová práce navazuje a rozšiřuje mou bakalářskou 

práci na téma historie ledního hokeje v obci Felbabka. Už během tvorby první publikace jsem 

viděl velké možnosti rozšíření o další úspěšné obce v regionu, jelikož lední hokej na 

Podbrdsku má velkou tradici a v dřívějších dobách se mu věnovala téměř každá vesnice. 

V této práci se zaobírám čtyřmi nejlepšími obcemi (do jednoho tisíce obyvatel), kterými jsou 

Felbabka, Holoubkov, Neumětely a Podluhy. U každé vesnice jsem zpracoval přehledy jejich 

působení, a to od úsměvných začátků přes výkonnostní vrcholy až po nešťastné zániky. 

Zmíněné vesnické kluby se mohou pyšnit mnohými nej v rámci celé České republiky, jsou 

mezi nimi totiž nejmenší oddíly působící v první nebo druhé lize, řada reprezentantů, a navíc 

to všechno dokázaly na přírodním ledě na rybníce. Ke každému klubu jsem vypracoval ještě 

medailonky nejvýznamnějších osobností klubu, kapitolu o kluzišti a krátké představení dané 

obce. 

 Motivací pro vybrání tohoto tématu pro mě byl úspěch mé bakalářské práce na 

obdobné téma, zejména pak unikátní zapadlé příběhy, historie a triumfy, kterými se vesnické 

celky mohou pyšnit. Jako příklad uvedu vyrovnané výsledky obce, která v té době čítala 

pouhých 150 obyvatel, s českobudějovickým Motorem nebo držitele zlaté a bronzové 

medaile ze světových mistrovství světa, kteří naprostou většinou svých kariér strávili na 

rybníce. Takovéto otázky a zajímavosti byly mou hlavní motivací. K výběru tématu určitě 

přispěl také fakt, že od svých pěti let do současné doby hraji výkonnostně lední hokej, prošel 

jsem extraligovou mládeží na Kladně a v současné době hraji čtvrtým rokem ve druhé lize. 

Zároveň jsem rodákem z Felbabky, kde stále žiji. 

 Svou prací jsem chtěl vytvořit přehledy nejúspěšnějších obcí v lední hokeji a porovnat 

jejich působení. Téma práce je velmi aktuální, jelikož v současné době oslavují devadesáté 

narozeniny pamětníci největších úspěchů, které se datují na padesátá léta minulého století. 

S tím souvisí i nepříjemný fakt, jež jsem zažil i já při vlastní tvorbě, protože například 

v Holoubkově zemřeli minulý rok dva poslední hokejisté, kteří hráli v legendární prvoligové 

sezoně 1952/1953. Těmito odchody přicházíme o unikátní výpovědi, které nejsou nikde 

zaznamenané, a proto jsem rád, že se povedlo zmapovat alespoň ty nejúspěšnější celky. 

Během získávání informací pro tuto práci jsem měl možnost mluvit a spolupracovat s řadou 
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významných osobností, kterými byli například 85letý Zdeněk Uher, asistent trenéra mistrů 

světa z roku 1996 a objevitel Dominika Haška pro dospělý hokej, nebo bývalý šéftrenér 

mládeže Slavomír Lener či Zdeněk Kaucký letos slavící 93. narozeniny. 

 Při sestavování kapitol o klubových kluzištích jsem se dostával na odlehlá místa mého 

okolí, o nichž jsem neměl ani tušení, zde jsem obdivoval, jak v takovýchto podmínkách mohli 

vyrůstat i budoucí reprezentanti. O tom všem rozsáhleji píšu ve své diplomové práci. Během 

postupného objevování se začala otevírat další nezmapovaná okénka dalších vesnických 

i městských klubů na Podbrdsku, která to dotáhla velmi daleko. Toto je určitě podnětem pro 

možné rozšíření daného tématu. 
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Úkoly 

• Pomocí odborné literatury základně představit region Podbrdska a Brdské vrchoviny. 

• Analýzou dostupných materiálů sestavit kroniky oddílů ledního hokeje ve Felbabce, 

Holoubkově, Neumětelích a Podluhách. 

• Pomocí rozhovorů s pamětníky a rodinnými příslušníky vypracovat medailonky 

nejvýznamnějších hráčů jednotlivých klubů. 

• Na základě ústních sdělení a dostupných materiálů zmapovat vývoj hrací plochy 

v jednotlivých oddílech. 

• Zpracováním dostupné literatury vytvořit krátké kapitoly představující jednotlivé 

obce. 

• Porovnat činnost nejúspěšnějších obcí v ledním hokeji na Podbrdsku. 
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Cíle 

Hlavní cíl 

 Hlavním cílem této diplomové práce je sestavit historické přehledy aktivní činnosti 

čtyř nejúspěšnějších vesnických oddílů ledního hokeje na Podbrdsku. 

Dílčí cíle 

Zmapovat hrací plochy jednotlivých celků. 

Vytvořit medailonky nejvýznamnějších hráčů místních celků. 

Porovnat mužstva na základě různých kritérií (velikost obce, nejvyšší dosažená úroveň, 

datace zániku, počet reprezentantů atd.). 
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1 Metody použité v této práci 

 Během svého historického výzkumu jsem musel dodržovat zásady tvorby historické 

práce. Před započetím samotného výzkumu je zásadní vybrání vhodného tématu a 

definování hlavních cílů. Při výběru tématu musíme posoudit dosavadní stav ve zpracování 

otázky, dále bychom se měli zamyslet nad společenskou důležitostí a aktuálností tématu a 

zjistit si základní zdroje informací.1 Během svého výzkumu jsem používal následující metody. 

• Přímá metoda – v historických pracích nejvíce využívaná metoda, pomocí které 

badatel zjišťuje historická fakta z pramenů. Spočívá v získávání historického faktu 

z pramene, v němž jsou přímo a bezprostředně obsaženy informace o něm. Příklad: 

První zmínka o ledním hokeji v obci Felbabka je z roku 1937. 

• Nepřímá metoda – používá se, pokud nelze použít metodu přímou z toho důvodu, že 

se informace v prameni přímo nevyskytuje. Z faktů zastoupených v prameni 

nahrazujeme chybějící zdůvodněnou hypotézou opřenou jen zčásti o primární 

materiály, abychom dodali obecnou platnost. U této metody je riziko větší odchylky. 

Příklad: Chceme určit počet branek nějakého hráče, všechny nejsou ovšem 

dohledatelné. Vezmeme sezony, ve kterých se počet branek zachoval, a spočítáme 

průměr vstřelených branek za sezonu. Následně vynásobíme tento průměr počtem 

odehraných sezon a máme orientační počet celkových gólů.5 

• Progresivní metoda – tato metoda sleduje sled událostí, jak běžely po sobě 

v minulosti. Postupujeme od staršího k mladšímu, nejprve nás zajímá, co se stalo 

dříve. Děj je tedy paralelní s tím, jak probíhal historický proces. Příklad: V sezoně 

1951/1952 vyhrává Holoubkov kvalifikaci v druhé lize. Tímto si zajišťuje místenku 

v první lize pro ročník 1952/1953. 

• Retrospektivní metoda – používá se, pokud není dostatek informací o určité době, 

ale o stejné věci je dostatek informací v letech následujících. Historik se tak může 

pokusit zjistit historická fakta využitím znalostí pozdějšího stavu. Příklad: Víme, že 

oddíl působil v sedmdesátých letech v krajském přeboru, následně nalezneme 

informaci, že klub v roce 1980 hraje divizi, z toho můžeme vyčíst, že v sezoně 1979 

vyhrál krajský přebor.6 

 
1 HROCH, Miloslav. Úvod do studia dějepisu, str. 90–91. 
5 Tamtéž, str. 204. 
6 HAVRÁNEK, Jan, MYŠKA, Milan a PACLÍK, Jiří. Úvod do studia dějepisu, str. 72. 
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• Induktivní metoda – metoda, která postupně přechází od jednotlivých faktů 

k obecnějším údajům o společenské skutečnosti. Příklad: Zkoumáme počet umělých 

kluzišť na Podbrdsku v roce 1950. Zjistíme, že na Podbrdsku do roku 1950 nemá žádná 

vesnice umělou ledovou plochu; uzavřeme, že žádná vesnice na Podbrdsku do roku 

1950 neměla umělou ledovou plochu. 

• Deduktivní metoda – dedukcí vytváříme vědecké zobecnění, kdy se výsledné tvrzení 

(důsledek) odvozuje od jednoho či více tvrzení (premisí). Příklad: Vinš byl 

v Holoubkově klíčovým hráčem a nejlepším střelcem, když střílel naprostou většinu 

branek. Pokud Holoubkov prohrál utkání 0:5, tušíme, že Vinš nepodal v zápase kvalitní 

výkon.7 

• Statistická metoda – ve své práci jsem využíval statistickou metodu zejména ke 

kanadskému bodování hráčů či postavení týmů ve skupině. Příklad: Nejlepším 

střelcem minulého ročníku byl s 37 brankami Ladislav Stelšovský, druhý skončil 

s 32 brankami Josef Veselý. 

• Srovnávací metoda – jinak řečeno komparativní metoda, která slouží k popisu 

zkoumaných jevů nebo ke generalizaci, klasifikaci, k hledání kauzálních souvislostí 

a následností, případně k predikci a prognóze. Je chápána jako forma testování 

hypotéz. Příklad: Soupeři v letošním ročníku zůstali stejní jako minulou sezónu.8 

  

 
7 HROCH, Miloslav. Úvod do studia dějepisu, str. 201. 
8 Dostupné online: Metoda srovnávací – Sociologická encyklopedie (cas.cz), 1. 3. 2022. 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Metoda_srovn%C3%A1vac%C3%AD
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2 Klíčové zdroje 

 V následující kapitole představím klíčové zdroje pro zhotovení této práce. U každé 

obce uvedu jeden nejhlavnější zdroj, který popíši, a udám i pomocné zdroje, z nichž jsem 

čerpal nejvíce. 

Felbabka 

Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka – stěžejním zdrojem pro obec Felbabka je kronika 

ledního hokeje v obci Felbabka, která byla založena roku 1962 a byla vedena Karlem 

Čepelákem, tedy jedním z hráčů. Kronika popisuje začátky ledního hokeje v obci Felbabka, 

dále popisuje jednotlivé sezony, kde zmiňuje i jednotlivé zápasy, ke kterým přidává i hráčské 

pohledy. První díl kroniky končí v sezoně 1988/1989 při padesátém výročí klubu, je však 

založeno její pokračování, nicméně v druhém díle jsou zpracovány pouze dvě kompletní 

sezony. Prvního kronikáře v průběhu let vystřídal Vladimír Čepelák. 

Pro tvorbu kapitoly o Felbabce byla zásadní také ústní sdělení pamětníků. Rozhodně tím 

nejdůležitějším je ústní sdělení Antonína Čepeláka – syna kapitána prvé generace, dále 

musím zmínit ústní sdělení Václava Hampla, Jiřího Červenky, Zdeňka Kauckého a dalších. 

Holoubkov 

45 let ledního hokeje v Holoubkově – jedná se o výroční zprávu ke 45. výročí založení 

ledního hokeje v Holoubkově. Na zhotovení se podílel kolektiv funkcionářů starajících se 

o chod místního klubu. Je zde zaznamenaná raná fáze oddílu a následně jsou vybrány 

a popsány stěžejní a nejúspěšnější sezony místního hokejového klubu. V ročence lze nalézt 

i výčet nejlepších hráčů a některé ročníky jsou podloženy dobovými fotografiemi. Brožura je 

vedena až do sezony 1975/1976, kdy byla vydána. 

V Holoubkově se mohou pochlubit naprostým unikátem s významem pro celý venkovský 

hokej v České republice. Mají totiž hodinový film o působení klubu ledního hokeje v sezoně 

1948/1949. Ve filmu se dozvíme, jakým způsobem bylo připravováno hřiště, jak si hráči 

zaopatřovali výstroj, dále jsou na něm tři úryvky z dobových zápasů, dokonce 

i z kvalifikačního zápasu o první ligu s Českými Budějovicemi. Ke konci filmu je nastíněna 

dobová zábava obyvatel na vesnici (tradiční masopust). Oporou při tvorbě v Holoubkově mi 

byla také paní Helena Pinkavová, která se stará v Siní slávy ledního hokeje o sekci 
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venkovského hokeje. Jelikož Holoubkov nastupoval neustále ve vysokých výkonnostních 

soutěžích, dalo se bohatě čerpat i z dobového tisku, zejména pak z novin Práce, Svobodné 

slovo a Rudé právo. 

Neumětely 

Horymíři to jsme my… – klíčovým zdrojem pro Neumětely je jednoznačně kniha Václava 

Sedláčka Horymíři to jsme my…, ve které autor zpracovává sportovní historii obce ve dvou 

nejpopulárnějších sportech – fotbalu a ledním hokeji. Jelikož publikace vyšla až v roce 2010, 

jsou v ní zaznamenány všechny ročníky. Nicméně musím poznamenat (s veškerou úctou 

k autorovi), že na pár místech je pravda trochu zkreslená. Přisuzuji to zapálení autora do 

tvorby, protože on byl jednou z hlavních tváří neumětelského sportu. V kapitolách o ledním 

hokeji se autor věnuje nejdůležitějším sezonám, přikládá dobové tabulky a fotografie, a navíc 

zpracovává i medailonky s nejvýznamnějšími hráči místního klubu. 

Druhým klíčovým zdrojem, zejména pro začátky ledního hokeje v obci Neumětely, pro mě 

byly ruční zápisky kapitána mužstva a nejlepšího sportovce Neumětel v historii – Josefa 

Šebka. V jeho zápiscích jsou popsány první hokejové kroky v obci a prvních deset 

mistrovských sezon do roku 1950. Autor zde srdnatě popisuje jednotlivé sezony i utkání, 

mnohokrát přidává i popis jednotlivých branek a atmosféry zápasů. Nemůžu opomenout 

samotnou osobu pana Václava Sedláčka, se kterým jsme se několikrát sešli a vedli hodinové 

rozhovory nad ledním hokejem a sportem obecně (nejen v Neumětelích). 

Podluhy 

100 let Sparty Podluhy – klíčovým zdrojem pro kapitolu Podluhy je kniha věnována stému 

výročí sportu v obci Podluhy od Josefa Dlouhého. Tato publikace vyšla roku 2011, takže je 

v ní zahrnut kompletní vývoj ledního hokeje v Podluhách. Autor se věnuje klíčovým sezonám, 

bohužel pro nás jich řadu i vynechává. Na druhou stranu autor poskytuje i jiný pohled na 

fungování vesnického klubu, když v jednotlivých kapitolách popisuje i funkcionářské vedení 

mužstva a s tím spojené nepříjemnosti. V publikaci nalezneme i krátké medailonky 

s nejvýznamnějšími osobnostmi nejen hokejové historie obce, ale obecně celkového 

sportovního dění. 
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Druhou klíčovou publikací je ročenka k padesátému výročí ledního hokeje v Podluhách 

sestavená Jindřichem Korejčíkem, který popisuje i samotné začátky ledního hokeje v obci, 

spolupracuje přímo s jedním ze zakladatelů, a to s Jaroslavem Kůtou. V brožuře jsou uvedeny 

jednotlivé sezony až do roku 1984, kdy tato ročenka vychází. Důležitou postavou 

v sestavování kapitoly o Podluhách je také dosud žijící pamětník Ladislav Stelšovský. 

Při tvorbě této práce jsem vedl rozhovor s mnoha pamětníky či rodinnými příslušníky hráčů. 

Dalším důležitým zdrojem informací byl dobový tisk, zde musím jmenovat ta nejdůležitější 

periodika: noviny Práce, Svobodné slovo, Rudé právo, Budovatel a Nová doba. Jelikož je tato 

práce situovaná primárně do doby druhé světové války a silného komunismu, bylo hledání 

informací v dobovém tisku poměrně náročné, jelikož se v těchto dobách v novinách řešily 

jiné věci než lední hokej. 
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3 Lední hokej 

 Lední hokej je označován jako nejrychlejší kolektivní hra, díky této atraktivitě je 

v současném programu zimních olympijských her označován vrcholem her. Vlivem snahy 

o popularizaci ledního hokeje ve světě se zvyšuje i počet zemí s národním mužstvem, nyní 

počet mužstev překročil již hranici padesáti národních výběrů. Pro lední hokej je typickým 

rysem každoroční opakování mistrovství světa, tento rok (2022) se sehraje již 85. ročník, 

který hostí Finsko. Mezi tradiční velmoci patří Kanada, USA, Rusko, Česká republika, Švédsko 

a Finsko.9 

 Historie ledního hokeje je poměrně komplikovaná. Dvěma základními ukazateli pro 

tuto hru jsou zahnutá hokejka a ledová plocha. První zmínka o zahnuté holi pochází z Řecka, 

kde se již 480 let před naším letopočtem provozovala hra jménem kératizain. Této hře se od 

Řeků naučili Římané a začali ji nazývat camburca. Podobný styl her se zahnutou holí 

pozorujeme i ve starých záznamech egyptské či čínské populace. Nutno ovšem podotknout, 

že k lednímu hokeji měl tento sport velmi daleko. Nejsou známa pravidla, hrálo se s míčkem 

a na souši, nejvíce se tyto sporty podobaly současnému pozemnímu hokeji. 

 První zmínka o záměrném pohybu po ledové ploše pochází z roku 1175 z Anglie, kdy 

anglický kronikář William Fitzleben pozoroval odpalování míčku na ledu. V Nizozemí se zase 

provozoval tzv. kolver, v současné době připodobněný golfu na ledě. Kresba španělského 

mořeplavce a malíře Alfonse de Ovalle z roku 1646 vyobrazuje chilské indiánské kmeny 

provozující hru chueca, opět je zde patrná podobnost s pozemním hokejem. První brusle se 

podle archeologů dochovaly ve Skotsku a jejich datace je řazena do roku 1572. 

Pravděpodobnou Mekkou bruslení bylo právě Skotsko, kde roku 1672 vznikl první bruslařský 

klub Skating Club of Skotland.10 

 Větší spád nabírá vývoj ledního hokeje na podzim roku 1756, kdy Anglie napadá 

území tzv. Nové Francie, což je oblast dnešní Quebecké provincie. Zde žily kmeny Irokézů, 

Huronů, Dakotů a dalších, mezi nimiž byla velmi oblíbená hra Baggataway. Francouzi na 

tomto území hráli zase Choule a la Crosse, jelikož se obě kultury ovlivňovaly, tak vznikl další 

sport La Crosse.11 Dobývající Angličané přivezli hru se jménem Shinny, jednalo se o typickou 

 
9 Dostupné online: https://www.iihf.com/en/worldranking, 19. 2. 2022. 
10 GUT, Karel. Světový hokej, str. 11–15. 
11 JENŠÍK, Miroslav. Zlatá kniha ledního hokeje, str. 11. 

https://www.iihf.com/en/worldranking
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ostrovní hru, kde se poprvé objevují branky. Zlomový okamžik přichází přesně 100 let po 

začátku invaze, tedy roku 1856, kdy je do oblastí Velkých jezer převelen anglický pluk Royal 

Canadian Rifles a dostává za úkol naučit se bruslit. Vojáci se zdokonalovali v technice bruslení 

a zkusili si zahrát hru Shinny na ledě. Jednalo se tak o hru se zahnutou holí na ledě, takže zde 

poprvé můžeme mluvit o hře podobné lednímu hokeji.12 

 Roku 1940 se otevřelo žhavé téma, kde je kolébka ledního hokeje, jelikož se chystala 

výstavba Síně slávy ledního hokeje, která měla stát na tomto místě. K primátu se hlásila 

zejména trojice Montreal, Halifax a Kingston. Nejblíže k pravdě má pravděpodobně 

Montreal, kde na samotném začátku 19. století zakládá James McGill první tamní univerzitu. 

Studenti místní univerzity jsou bráni za průkopníky ledního hokeje, když této hře dali řadu 

typických rysů. V Montrealu vzniká také první krytá ledová plocha Viktoria Skating Ring, zde 

byl sehrán první oficiální zápas 3. 3. 1875. Tímto utkáním startuje samotná historie této 

hry.13 V témže roce jsou sepsána první pravidla, která jsou deset let poté prohlášena za 

oficiální. K roku 1893 se datuje první ročník nejslavnější hokejové klubové trofeje Stanley 

Cupu.  

 Na evropském kontinentu, pravděpodobně vlivem menších zim, měl lední hokej 

pomalejší nástup. Roku 1908 Louis Magnus zakládá ve Francii mezinárodní hokejovou 

federaci LIHG, mezi prvními členy jsou Velká Británie, Čechy, Francie, Belgie a Švýcarsko. 

První mezinárodní akcí je mistrovství Evropy ve švýcarském Les Avants roku 1910, kde 

triumfují Angličané. První mistrovství světa na sebe nenechává dlouho čekat a v rámci 

sedmých letních olympijských her v Antverpách roku 1920 je sehráno prvé mistrovství světa. 

Zároveň se jednalo o první konfrontaci zámořského a evropského hokeje. Mistrovství světa 

bylo součástí olympijských her ještě roku 1924 v Chamonix a roku 1928 v St. Moritz. První 

samostatné mistrovství světa se uskutečnilo roku 1930, tím začala každoroční tradice tohoto 

turnaje.14 

 Na našem území má lední hokej také dlouhou tradici, která začíná na přelomu 

19. a 20. století, kdy se na místních zamrzlých plochách provozuje tzv. bandy hokej, tedy hra 

na ledě se zahnutými holemi a proutěným míčkem, nutno přiznat, že k lednímu hokeji to 

 
12 GUT, Karel. Světový hokej, str. 16–19. 
13 JENŠÍK, Miroslav. Zlatá kniha ledního hokeje, str. 11. 
14 GUT, Karel. Světový hokej, str. 23; 30–31; 53–57; 73–77. 
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mělo stále daleko. Tato klání byla provozována zejména na zamrzlé Vltavě.15 První vybavení 

podobající se tomu na lední hokej přivezl z cesty z Francie Josef Rössler Ořovský, který 

zároveň zakládá první český bruslařský klub. Ořovský byl všestranným sportovcem a je 

považován za prvního českého hokejistu.16 

 Zlomový okamžik přichází roku 1896, kdy se lední hokej dočkal první organizační 

základny, stal se součástí Českého atletického svazu. Zde jsou vydána také oficiální pravidla 

přeložená z angličtiny. Na začátku 20. století je Praze evidováno nejméně pět klubů a prvním 

utkáním uvedeným v dobovém tisku je zápas Slavie proti BZK, který Slavie vyhrává 11:4. 

Roku 1906 přichází velmi důležitá osobnost pro tuzemský rozvoj ledního hokeje, a to Josef 

Gruss, který překládá nová pravidla z roku 1904. Díky těmto pravidlům měla hra již jasné 

propozice o počtu hráčů, velikosti hřiště atd. Doktor Josef Gruss (kromě toho, že chytal) byl 

také prvním iniciátorem vzniku svazu ledního hokeje, se svou myšlenkou však neuspěl.17 

Ujala se až snaha Emila Procházky z roku 1908, kdy byl v restauraci U Platýze 19. listopadu 

uznán Český svaz hockeyový. Prvním předsedou se stal Jaroslav Potůček.18 

 První reprezentační akce se datuje na 21. leden 1909, kdy se konal mezinárodní 

turnaj v Chamonix a Čechy zde reprezentoval tým tvořený sedmi reprezentanty. Přestože 

všechna utkání mužstvo prohrálo, získalo velký ohlas a bylo označováno jako „hokejoví 

mušketýři“. Druhou akcí reprezentace bylo druhé mistrovství Evropy, kde náš výběr již po 

dvouleté praxi vítězí a získává tak první titul mistrů Evropy. První světová válka přinesla 

mimo jiné i rozpad Rakouska-Uherska, a tak mohl být ustanoven roku 1919 Československý 

svaz ledního hokeje. V tuto dobu je na našem území evidováno již 25 klubů a přes 

450 aktivních hráčů. Na prvním mistrovství světa, které je součástí sedmých letních 

olympijských her v Antverpách, se národní mužstvo umisťuje na třetím místě za zámořskými 

výběry po těsné výhře nad Švédskem 1:0.19 

 Československá, potažmo česká reprezentace, se i v následujících letech stává velmi 

úspěšnou zemí v tomto odvětí, jelikož se stáváme 12krát mistry světa v lední hokeji (poprvé 

1947 a zatím naposledy 2010). Medailová umístění sbírá naše reprezentace i na olympijských 

 
15 Tamtéž, str. 6–8. 
16 JENŠÍK, Miroslav. Kronika českého hokeje, str. 10. 
17 GUT, Karel. 100 let ledního hokeje, str. 8–10. 
18 JENŠÍK, Miloslav. Kronika českého hokeje, str. 20–22. 
19 GUT, Karel. 100 let českého hokeje, str. 17–31. 
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hrách, zde čítá naše bilance jedno naganské zlato, tři stříbra a pět bronzových medailí. Česká 

republika je také tradičním hostitelem mistrovství světa, na našem území se tato akce 

uskutečnila již 9krát (poprvé 1938 a naposledy roku 2015). Zde musím zmínit jedno 

z nejdůležitějších míst pro tuzemský hokej, což je zimní stadion Štvanice, kde probíhala první 

mistrovství světa na našem území. Český hokej vyprodukoval během své činnosti řadu 

světoznámých hokejistů, mezi které bezpochyby patří Vladimír Zábrodský, bratři Holíkové, 

Milan Nový, Jiří Holeček, Ivan Hlinka, Jaromír Jágr, Dominik Hašek či hvězda současnosti –

David Pastrňák. Český hokej se také může pyšnit primátem „zlatého hattricku“, kdy naše 

reprezentace na přelomu tisíciletí třikrát po sobě vyhrála mistrovství světa, což se od 

zavedení systému play-off ještě jiné zemi nepovedlo.20 

 Velkou historii má i tuzemská nejvyšší soutěž, která svůj první ročník zapsala již roku 

1936. Nejvíce titulů v dosavadní historii získalo Brno (13), dále pak Dukla Jihlava (12) a na 

bronzové pozici je s 11 triumfy LTC Praha, které dominovalo na přelomu třicátých 

a čtyřicátých let minulého století.21 

 I přes občasné výkyvy patří český hokej stále mezi hokejovou špičku a adepty na zisk 

cenného kovu na každé velké mezinárodní akci. 

  

 
20 JENŠÍK, Miloslav. Zlatá kniha ledního hokeje, str. 172–349. 
21 GUT, Karel. 100 let českého hokeje, str. 59–61. 
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4 Podbrdsko 

 Tato práce se věnuje nejúspěšnějším obcím v ledním hokeji na Podbrdsku. Vymezení 

oblasti Podbrdska je poměrně náročné, pro potřeby této práce jsem za oblast Podbrdska 

určil zónu do pěti kilometrů od hřebenu pohoří. Ono geomorfologické vyčlení samotných Brd 

je i v současné době poměrně komplikované a mnoho autorů jej vykresluje jinak. V této 

kapitole uvedou krátkou charakteristiku této oblasti. 

 Brdská vrchovina se nachází ve Středočeském a částečně i Plzeňském kraji. Dá se říci, 

že brdský hřeben na svém severovýchodě začíná u Prahy a končí na svém jihozápadním konci 

u Plzně.22 Geomorfologické členění je komplikovanější. Brdská vrchovina je součástí 

provincie Česká vysočina, Poberounské subprovincie a takzvané Brdské oblasti. Tato Brdská 

oblast zahrnuje severovýchodní hřebeny s nejvyšším bodem Studený vrch se 660 metry nad 

mořem, dále Střední Brdy kulminující horou Tok (865 m. n. m.) a Jižní Brdy, kde dominuje 

magický Třemšín (827 m. n. m.). Náleží sem také Příbramská pahorkatina vrcholící kótou 

Vojna (667 m. n. m.). V některých publikacích je do Brdské vrchoviny chybně zařazován také 

Radeč.23 

Nejvyšším bodem je se svými 865 metry nad mořem Tok, díky němu jsou Brdy 

nejvyšším vnitrostátním pohořím. V Brdech najdeme celkem 14 vrcholů, které přesahují 

hranici 800 metrů. Jelikož je většina plochy zalesněná, jedná se také o nejdelší souvislý lesní 

porost ve vnitrozemí.24 I samotný název Brdy pochází ze starého českého slova „brdo“, které 

znamená oblý zalesněný kopec.25 Zaoblenost je dána zejména stářím této oblasti, která je 

tvořená primárně prvohorními břidlicemi, pískovci, drobami, slepenci a křemenci. Unikátem 

je pak Kokšín, kde jsou naleziště nejstarších stromatolitů, tedy nejstaršího života v České 

republice. Velmi známá je také oblast Barrandien, jež je pojmenovaná po francouzském 

paleontologovi Joachymu Barrande. Zde je jedno z největších nalezišť trilobitů u nás.26 

 Brdy mají poměrně pestrou nedávnou historii. Od konce 19. století se Brdy staly velmi 

oblíbeným letoviskem. Po vzniku Československa stoupla obliba místního území také 

u armády. Před první světovou válkou disponovala česká armáda vybavením, které bylo 

 
22 ČÁKA, Jan. Obrázky z Podbrdska, str. 7. 
23 DVOŘÁK, Otomar. Za poklady brdských Hřebenů, str. 7. 
24 HAJŠMAN, Jan. Tajemství brdských vrcholů II., str. 193. 
25 SMOLOVÁ, Věra. Brdy a Hřebeny, str. 10. 
26 ČIHAŘ, Martin. Brdy tajemné hory v srdci Čech, str. 12–15. 
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potřeba někam umístit a využít. Bylo intenzivně hledáno odlehlejší místo a mezi 

navrhovanými byly i Brdy, když neprošel v poslanecké sněmovně návrh na zřízení národního 

parku Brdy pro unikátní zachovalost přírody. O to více bylo překvapivé rozhodnutí z roku 

1924, kdy byly Brdy shledány jako nejvhodnější místo pro vznik nové vojenské střelnice, a to 

díky své rozloze, odlehlosti a členitosti terénu.27 Přes veškerou snahu se 19. února 1926 

schválil projekt vzniku dělostřelecké střelnice v Brdech. Byly naplánovány tři dopadové 

plochy: Baština, Tok a Jordán.28 Další stinnou stránkou bylo vystěhování a zdemolování řady 

obcí, mezi ty nejznámější patří Hrachoviště, Kolvín, Padrť, Velcí a Záběhlá. Armáda Brdy 

uzavřela na dlouhých 80 let – až do roku 2007, kdy byly částečně zpřístupněny.29 Díky více 

než půl století dlouhé izolaci Brd se zde vytvořila unikátní a velmi zachovalá příroda. Nejprve 

se uvažovalo o vzniku národního parku, od tohoto plánu se i kvůli protestům okolních obcí 

upustilo a bylo vyhlášeno CHKO Brdy k datu 1. 1. 2016. 

  

 
27 HAJŠMAN, Jan. Brdy opět otevřené, str. 5. 
28 ČIHAŘ, Martin. Brdy tajemné hory v srdci Čech, str. 31. 
29 HAJŠMAN, Jan. Brdy opět otevřené, str. 6. 
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5 Felbabka 

 Obec Felbabka se nachází na západním okraji Středočeského kraje a zároveň na 

severním okraji Brdské vrchoviny na hlavním tahu mezi Příbramí a Hořovicemi. Leží na úpatí 

Podlužské hory (490 m. n. m.) a vrchu Ostrého (539 m. n. m.) v průměrné nadmořské výšce 

451 metrů nad mořem.30 V roce 2020 zde žilo 287 obyvatel.31 Díky své celkové rozloze 

1,69 km2 patří mezi sto nejmenších obcí České republiky, co se rozlohy týče.32 Poloha obce je 

na samotném katastrálním rozhraní okresů Beroun a Příbram, Felbabka proto patří mezi 

nejjižněji orientované obce v okrese Beroun.  

 Felbabka je obklopena nejmladší chráněnou krajinou oblastí na našem území – Brdy, 

které vznikly 1. 1. roku 2016. V Brdech se mimo jiné nachází také nejvyšší přirozený vrchol 

Středočeského kraje – Tok s 865 metry nad mořem.33 V okolí obce se nachází dvě evropsky 

významné lokality, první je lokalita Placy, kde se vyskytuje zejména kuňka žlutobřichá 

(bombia variegata)34, druhá lokalita „Na horách“ se nachází mezi obcemi Felbabka a Křešín, 

zde roste chráněný koniklec luční (Anemone pratensis)35. Kromě fauny a flóry mají veliký 

význam i paleontologická naleziště, zejména pak naleziště středního kambria, jež patří do 

raných fází kambria. Celá tato oblast spadá do nejstarší popsané geologické oblasti v České 

republice – do Barrandienu. Místní nálezy trilobitů mají ve svých sbírkách například Národní 

muzeum v Praze či Přírodovědné muzeum ve Vídni.36 

 Historie obce nesahá nijak výrazně do minulosti, první zmínka pochází až z roku 1657, 

kdy se setkáváme s hostincem Matyáše Felbáby. Mezi lety 1694–1746 dochází k vystavění 

myslivny, která se nacházela hned vedle felbábovské hospody.37 Poprvé byla Felbabka 

zaznamenána v mapách až v roce 1756 a od této doby můžeme brát název jako oficiální.38 

Felbabka patřila společně se Rpety nejprve pod jinecké panství a následně pod hořovické 

panství. Na přelomu 18. a 19. století jsou na Ostrém otevřené doly železné rudy, což mělo 

 
30 HAJŠMAN, Jan. Tajemství brdských vrcholů II., str. 110. 
31 Dostupné online: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112019; 5. 2. 2021. 
32 Dostupné online: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nejmen%C5%A1%C3%ADch_obc%C3%AD_v_%C4%8Cesku 5. 2. 2021. 
33 HAJŠMAN, Jan. Tajemství brdských vrcholů I., str. 124. 
34 PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie, str. 142. 
35 KUBÁT, Karel. Botanika, str. 161. 
36 ZIEGLER. Václav. Geologie světa, str. 25, 27. 
37 SMOLOVÁ, Věra. Brdy a Hřebeny, str. 141. 
38 NESNÍDALOVÁ, Anděla. Kronika obce Felbabka 1. kniha, str. 182–187. 

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112019
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nejmenších_obcí_v_Česku
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zásadní význam pro následný rozvoj obce.39 Rapidně roste počet obydlí, ale zejména 

obyvatel. V padesátých letech 19. století stoupl počet obyvatel na 420, obyvatelstvo bylo 

tvořeno převážně horníky. Podobnou změnu obyvatelstva zažila Felbabka i se zavřením 

místních dolů v roce 1880, kdy dochází k postupnému ubývání obyvatelstva, a to až na 

hodnoty okolo 120 obyvatel ve 40. letech minulého století.40 Posledním velkým historickým 

milníkem obce prozatím zůstává rok 1954, kdy dochází k oddělení Felbabky od Rpet, 

Felbabka se tak stává poprvé samostatnou vesnicí.41 

 Felbabka se díky svému atypickému názvu dostala do televizního seriálu Divnopis, kde 

se jazykovědci v čele s Milanem Harvalíkem snažili objasnit původ názvu obce. Podle slov 

Milana Harvalíka to bylo se vznikem názvu obce pravděpodobně takto: 

„nejprve si musíme slovo Felbabka rozdělit na jeho základ ,Felbab‘ a příponu ,ka‘. Přípona 

,ka‘ se v 17. a 18. století dávala za jména vlastníků. Podobně tomu tak je i v Praze například: 

Bertramka, Hanspaulka a další. Z toho můžeme usuzovat, že místní usedlost vlastnil pán 

Felbáb nebo Felbába. Původ slovního základu ,Felbab‘ hledejme v německém Feldwebel, tedy 

šikovatel. Zřejmě měl místní Felbába nějakou usedlost nebo hostinec, nejprve ten byl 

pojmenován po svém majiteli a poté následně i celá osada“.42 

Kromě tohoto logického vysvětlení koluje v obci o vzniku názvu po mnoho generací 

předávaná pověst. V ní se vypráví, že během válek v 17. a 18. století utekl z vojny ze strachu 

mladý německý voják, doběhl do malé osady, kde narazil na stařenku zametající zápraží 

u vlastní chalupy. Poprosil ji o úkryt před pronásledujícími vojáky. Stařenka neváhala, půjčila 

neznámému vojákovi vlastní šaty, šátkem překryla muži vousy, a když procházeli osadou 

vojáci, tak na zápraží zametali již dvě stařenky. A jelikož se voják stařence poprvé představil 

jako „Feld“, začalo se osadě říkat Feldbabka. Felbabka je jedinou na světě.43 

 Ve Felbabce se vyskytovala řada významných osobností. Svoji chalupu zde měl 

spisovatel Karel Kolář Sezima, dále zde stále stojí tzv. Hampachrovna, tedy chata známého 

českého boxera 30. let minulého století Josefa Hampachra. Své rekreační místo zde měl 

 
39 HAJŠMAN, Jan. Tajemství brdských vrcholů II., str. 110. 
40 NESNÍDALOVÁ, Anděla. Kronika obce Felbabka 2. kniha, str. 93–102. 
41 GRUNTOVÁ, Jana. Hořovicko na starých pohlednicích, str. 54. 
42 Dostupné online: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10168943030-divnopis/408235100281026-divnopis-
felbabka/. 6. 2. 2021. 
43 MAKAJ, Tomáš. Pověsti Středních Brd, str. 77–78. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10168943030-divnopis/408235100281026-divnopis-felbabka/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10168943030-divnopis/408235100281026-divnopis-felbabka/
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i herec Otomar Korbelář, který si na Felbabku zval i své slavné známé. Rodák z Felbabky je 

i objevitel černého uhlí na Kladensku Jan Váňa.44 

5.1 Lední hokej v obci Felbabka 

 Hokejový oddíl ve Felbabce působil nepřetržitě téměř sedmdesát let od jeho 

oficiálního založení roku 1939 až po poslední odehranou sezonu roku 2006. Během tohoto 

období se v týmu vystřídalo obrovské množství hráčů pocházejících z valné většiny 

z Felbabky, někteří z nich se dostali dokonce až do širšího reprezentačního výběru či působili 

řadu let v tuzemské nejvyšší soutěži. Největšími úspěchy místního hokeje zůstávají dvě 

neúspěšné kvalifikace o první ligu, tedy výkonnostně nejvyšší úroveň tehdejší doby. Velký 

lokální význam má i rybník Hejdov v blízkých Rejkovicích, na kterém probíhaly líté souboje 

s takovými kluby, jako jsou České Budějovice, Karlovy Vary, Plzeň či pražská Slavia. 

5.1.1 Hokejové začátky (1937–1939) 

 První zmínka v kronice oddílu ledního hokeje o místním klubu je z roku 1937, kdy zde 

vzniká ještě neoficiální družstvo tvořené mladými hochy, kteří se utkávali přátelsky 

s okolními vesnicemi. Jako první přátelské utkání je uváděno to se sousedními Rpety, které 

Felbabka prohrála vysoko 22:0. Rok na to je však výsledek zápasu opačný a Felbabka si 

připisuje vítězství 7:3. Oficiální založení klubu se datuje k roku 1939. Prvními členy mužstva 

byli: Čepelák Antonín (ve 21 letech nejstarší hráč a kapitán), Josef Čepelák, Karel Čepelák I. 

(brankář), Karel Čepelák II., Karel Hausner, Bohumil Plecitý, Karel Endršt, Josef Nový 

a Jaroslav Štorkán. Do vedení mužstva byli jmenováni: Karel Čepelák, Václav Čepelák, Josef 

Humpl, František Pexa, Josef Endršt a František Jakoubek.45 Tito funkcionáři měli již větší 

zkušenosti, jelikož místní tělovýchovná jednota byla založena už roku 1912 a vykazovala 

velmi kvalitní výkony.46 Jako příklad uvedu výkony Karla Čepeláka, který zaběhl 1 200 metrů 

za 3:29,9, a Ernesta, ten byl jedním z hlavních propagátorů skoku o tyči, sám zvládl překonat 

laťku ve výšce 305 centimetrů.47 

 Jak je již patrné z výše napsaného odstavce, lví podíl na založení klubu měla rodina 

Čepeláků. Z jednoho novinového článku a spoluprací s Antonínem Čepelákem se nám 

povedlo rozklíčovat poměrně složitě vypadající rodinné vazby. Pravděpodobně prvním 

 
44  HAJŠMAN, Jan. Tajemství Brdských vrcholů II., str. 113. 
45  ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 9–10. 
46  SAMEC, Zdeněk. Stoletá Felbabka aneb vlastní silou. In: Podbrdské noviny 28. 6. – 12. 7. 2012. 
47  ŽÁK, Václav. Od počátku Sokola k hokeji na Příbramsku, str. 294–295. 
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zástupcem tohoto rodu v oblasti Felbabky byl okolo šedesátých let 19. století v novinovém 

článku označovaný jako praotec Čepelák.48 Ten měl deset dětí a z toho šest kluků. Čtyři z nich 

zůstali v oblasti Felbabky a jejich potomci byli zástupci zakladatelů místního oddílu. 

Jmenovitě Václav se usadil na Felbabce a měl syna Antonína (budoucí kapitán mužstva), 

Josef se usídlil v Rejkovicích a měl dva syny, Karla označovaného jako jednička, který se stal 

brankářem prvního mužstva, a druhého syna Josefa, ten byl také brankářem, ale větší kariéru 

udělal jako rozhodčí, když se dostal až do první ligy. Další syn Karel žil na Felbabce a měl také 

dva syny – Josefa (útočníka) a Karla označovaného jako III. s přezdívkou Gumík. Posledním 

byl František, který zůstal také ve Felbabce a měl rovněž syna, pro změnu opět Karla, který 

byl označován jako II., ten nastupoval na postu obránce. Takže členové prvního mužstva byli 

zejména bratranci, nikoli bratři, jak se můžeme často dočíst v dobovém tisku. Jedinými 

skutečnými bratry byli Josef a Karel III., který zasáhl do mužstva až později. Rodina Čepeláků 

ovlivňovala místní hokejové mužstvo i po ukončení aktivní činnosti první generace, protože 

Antonín měl dva syny, Antonína mladšího (kapitána a nejlepšího střelce druhé generace) 

a Vladimíra, který působil v dresu Felbabky až do druhé poloviny osmdesátých let minulého 

století.49 

 Zásadním problémem v raných fázích byla absence ledové plochy. Ve vesnici se 

nenachází žádný potok ani větší rybník, a tak k prvním hokejovým krokům sloužil malý 

rybníček u silnice na kraji obce. Jeho rozměry v žádném případě nesplňovaly regule pro 

mistrovské soutěže, proto museli místní první roky hrát zápasy pouze na hřištích soupeřů. 

Dalším problémem bylo nedostatečné vybavení, hráči disponovali opravdu jenom tím 

nejnutnějším.50 Často se muselo při zhotovování výstroje improvizovat, jak popisuje 

pamětník těžkých začátků Zdeněk Kaucký: „brusle se vyráběly ve Rpetech, tam byl takový 

šikovný kovář a ten nám vždycky udělal a nabrousil ty nože, my jsme si je potom špagátama 

připevňovali. Tyhle brusle byly známé po celém okrese, to se vždycky říkávalo, brusle made in 

Rpety“.51 Podobnou historii měly i první brankářské betony, jejichž zhotovení si vzal na 

starost jeden z hráčů – Josef Čepelák, který na vytvoření využil jutu vycpanou slámou.52 

 
48 PEJCHAR, Jindřich. Když Felbabka hrála o ligu… aneb hokejová sága rodu Čepeláků. In: Podbrdské noviny. 
49 Dle ústního sdělení Antonína Čepeláka, 9. 8. 2019. 
50 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 9–10. 
51 Dle ústního sdělení Zdeňka Kauckého, 29. 7. 2019. 
52 Dle ústního sdělení Stanislavy Čepelákové, 29. 8. 2019. 
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 V tomto období odehrála Felbabka jednu sezonu, během které se však ještě 

nepřihlásila do mistrovských soutěží, ale absolvovala svoje první dva turnaje. První z nich 

pořádal SK Komárov a velmi mladý felbabský kolektiv skončil na druhém místě, když nestačil 

na zkušené domácí mužstvo, které dokázalo zvítězit až v nastaveném čase v poměru 3:2.53 

Druhý turnaj byl sehrán na domácím kluzišti SK IVO Žebrák. V tomto turnaji již Felbabka 

vítězí, když si dokázala poradit nejprve v semifinále se Rpety a ve finále s domácím celkem 

v poměru 5:1. Tímto vítězstvím získal místní sportovní klub první významnější ocenění, a to 

cenu českého lva. Během turnaje se začaly ukazovat i budoucí klíčové osobnosti, zejména 

pak Antonín Čepelák, který dokázal vstřelit pět branek. Tento turnaj sloužil také jako 

odrazový můstek do mistrovských soutěží.54 

5.1.2 Od první mistrovské sezony až po kvalifikaci o ligu (1940–1949) 

 První ryze mistrovskou sezonou byl ročník 1940/1941, kdy Felbabka nastupovala ve 

druhé třídě Podbrdské župy. Kádr mužstva zůstal shodný s tím zakládajícím a všechna utkání 

musela být odehrána na hřištích soupeřů. Přesto dokázal mladý kolektiv zvítězit ve 

čtyřčlenné skupině a postoupit do kvalifikace o postup do první třídy Podbrdské župy.55 

V kvalifikaci se Felbabka utkala s mužstvy SK Horymír Příbram, SK Heskov a SK Horymír 

Neumětely. Po fantastickém hattricku v posledních pěti minutách, který zaznamenal Antonín 

Čepelák, vyrovnala Felbabka na 5:5 a zapsala remízu se silnou Příbramí. Remízy si všímal 

i dobový tisk, který zejména upozorňoval na mládí felbabského výběru a na jejich až 

úsměvné vybavení, doslova se píše: „jejich výstroj obsahovala pouze to nejnutnější. Brankář 

neměl vůbec řádné chrániče a ani jeden z hráčů hockeyové rukavice“.56 Vyvrcholením 

kvalifikace byl souboj o první místo s Horymírem Neumětely, který využil domácího prostředí 

před 250 diváky a zásluhou zejména čtyř gólů Josefa Lenera a výborného Josefa Škody 

v brance zvítězil 4:1.57 Felbabka ve své první sezoně končí na druhém (nepostupovém) místě, 

přesto byl tento výsledek brán jako veliký úspěch. 

 Ročník 1941/1942 byl přelomový zejména vybudováním vlastního kluziště, které 

vzniká v blízkých Rejkovicích na rybníce Hejdov za poměrně velké materiální pomoci 

továrníka Švehly. Do mužstva přibyl jinecký Jiří Mareš a postupně se zařadil mezi opory 

 
53 SAMEŠ, Václav. Lednímu hokeji TJ Felbabka je 55 let. In: Podbrdské noviny. 
54 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje v obci Felbabka, str. 13–14. 
55 Hockeyové mistrovství okrsku hořovického. In: Naše obrana 10. 1. 1941, číslo 2., str. 6. 
56 AFK Horymír Příbram – S.K. Felbabka. In: A–zet. 
57 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 424. 
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mužstva. Felbabka byla nalosována opět do druhé župní třídy Podbrdska. První oficiální 

zápas na domácím hřišti byl sehrán 1. ledna 1942 proti rivalovi z Hořovic a Felbabka ho 

zvládla v poměru 3:2.58 Jelikož mužstvo Felbabky nezaváhalo ani v dalších zápasech, stanulo 

opět po roce na prvním místě v tabulce a získalo pomyslný titul mistra Hořovicka.59 

V kvalifikačních bojích se však místnímu celku nedařilo a po dvou výhrách a dvou porážkách 

do první třídy opět nepostoupil. 

 Před další sezonou došlo k reorganizaci soutěží, které Felbabku posunuly do první 

třídy Podbrdské župy. Kromě prvního týmu je v této sezoně sestaveno i dorostenecké 

mužstvo. Všechna mistrovská utkání zvládla Felbabka bez větších problémů a s celkovým 

skóre 16:5 ze tří zápasů jednoznačně vyhrála vlastní skupinu.60 V kvalifikaci o divizní soutěž 

se utkala Felbabka s vítězem berounského okrsku – s Horymírem Neumětely. O průběhu 

kvalifikace se dočtete v kapitole Hokej v Neumětelích 

 Před začátkem ročníku 1943/1944 došlo k další reorganizaci soutěží, kvůli tomu 

zůstala Felbabka stále v první třídě Podbrdské župy. Během sezony byli do hlavního mužstva 

přeřazeni dorostenci Antonín Cvárovský a Josef Veselý.61 Základní část mistrovské sezony se 

nesla v duchu výborných výkonů místního mužstva. Z pěti zápasů v základní skupině 

Felbabka čtyřikrát vyhrála a jen jednou remizovala. Impozantně mluví i skóre v poměru 16:3, 

třikrát odehraný zápas s čistým kontem a absolvování celého ročníku bez vyloučeného 

hráče.62 Výsledku si všímá i dobový tisk: …většinou dělníci z malé osady Felbabky, která má 

úhrnem jen 74 popisných čísel. Jde vesměs o mladé hráče – neboť žádný z nich není starší 

25 let. Klub se tedy nemusí bát o svoji budoucnost“.63 Kvalifikační zápas proti vítězi 

říčanského okrsku SK Velké Popovice se Felbabce nevydařil, ale prohra 4:2 nakonec 

nemusela mrzet, protože vzhledem k okolnostem nakonec do divize postoupily oba celky. 

 V letech 1944/1945 kulminovala druhá světová válka, což silně ovlivnilo sportovní 

dění. Dopravní síť téměř neexistovala, a tak byly zrušeny mistrovské soutěže, které se 

nahradily Zimními hrami, ve kterých se utkávaly kluby, jež mohly k zápasům docházet pěšky. 

 
58 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 20–21. 
59 O postup do hockeyové I. třídy. In: A–zet. 
60 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 25–27. 
61 Dokumentární komise. 50 let LH TJ Sokol Felbabka, str. 3. 
62 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 32. 
63 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, obrázková část. 
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Všechna utkání byla v duchu jasných a většinou dvouciferných vítězství Felbabky. V závěru 

sezony byly sehrány dva turnaje, oba Felbabka opanovala.64 

 První sezona v osvobozeném Československu 1946/1947 byla prvou divizní v místní 

historii. Felbabka nastupovala ve druhé nejvyšší tuzemské soutěži a střetávala se s týmy HC 

Holoubkov, SSC Říčany, SK Velké Popovice, VK Rožmitál pod Třemšínem a SK Horymír 

Příbram. Během sezony došlo k několika odchodům spojeným s pracovními povinnostmi 

a zdravotními problémy, zejména zraněné koleno Josefa Čepeláka hned z prvního 

mistrovského zápasu bylo velkou komplikací. Většinu zápasů tak absolvovali s minimálním 

počtem 8 hráčů.65 I přes tento handicap si vedlo mužstvo velmi dobře, po dvou úvodních 

venkovních výhrách bez obdržené branky zaváhala Felbabka až v prvním domácím utkání 

proti týmu Velkých Popovic.66 Následovala výhra na sokem z Příbrami a závěrečná 

kontumační prohra 3:0 nad mužstvem Říčan. Příčinou byla silná obleva a nedostatečně 

připravená ledová plocha, tento výsledek však už neměl velký význam na celkové umístění 

týmů. Felbabka si v premiérové sezoně mezi divizními soupeři připsala solidní třetí místo.67 

 V pořadí osmá sezona 1946/1947 zůstává v historii klubu ledního hokeje Felbabka tou 

nejlepší. I když mužstvo nastupuje opět s minimálním počtem hráčů, povede se husarský 

kousek. Felbabka vyhrává vlastní divizní skupinu a hraje kvalifikaci o první ligu. Ani během 

kvalifikace si místní celek nevede špatně, když vypadne až v samotném finálovém zápase. 

Tento počin byl hojně komentován v lokálním i národním dobovém tisku.68 

 Ročník přitom nezačal dobře, když hned v úvodním zápase pohrála Felbabka na ledě 

v Milevsku. Z prohry se mužstvo zvládlo velmi rychle oklepat a v následujících zápasech 

základní skupiny už neztratila ani jeden bod. Poradila si s Pískem v jednom z nejhezčích 

utkání klubové historie, výsledek byl 4:3. Rostoucí formu potvrzovaly i další výsledky, první 

domácí utkání proti Rožmitálu pod Třemšínem vyhrává Felbabka 7:5, dalším soupeřem byla 

AFK Blatná, kterou čtyřmi brankami skolil Jiří Mareš, celkové skóre bylo 7:2.69 Kulminace 

výsledků přišla v posledním zápase skupiny proti sokovi z Oseku, který hrál o setrvání v divizi 

 
64 Dokumentární komise. 50 let LH TJ Sokol Felbabka, str. 3. 
65 SAMEŠ, Václav. Lednímu hokeji TJ Felbabka je 55 let 2. část. In: Podbrdské noviny. 
66 Úspěchy pražských klubů v mistrovství. In: Práce, 10. 1. 1946, číslo 8, str. 6. 
67 SAMEŠ, Václav. Lednímu hokeji TJ Felbabka je 55 let 2. část. In: Podbrdské noviny. 
68 DOKUMENTÁRNÍ KOMISE. 50 let LH TJ Sokol Felbabka, str. 4. 
69 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 48. 
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i pro příští rok, Felbabka hrála zároveň o možnost kvalifikace o první ligu. Konečný výsledek 

14:0 pro javorové listy mluví za vše.70 

 Těmito výsledky si Felbabka zajistila vstupenku do kvalifikace o první ligu, ve které se 

měla utkat s vítězem skupiny B s Čechií Louny. Tento fakt je v dobové tisku hojně 

komentován a je brán za velkou senzaci.71 V Rudém právu se objevuje článek s nadpisem 

„Hockeyová liga na rybníce?“. „V historii sportu se málokdy stane takováto událost, jako se 

stala v letošní zimě v hockeyové soutěži – západočeské divisi. Tuto divisi vyhrálo 

překvapujícím způsobem mužstvo SK Felbabka… Bylo by opravdu raritou, kdyby naši 

internacionálové např. z hockeyového Davosu nebo se zájezdu z Anglie nebo ze Švédska 

jezdili bojovat o ligové body s Felbabkou na rybník do Rejkovic.“ 72 

 V prvním kole se Felbabka utkala s týmem Čechie Louny, které měly v sestavě bratra 

českého internacionála Konopáska. Tento zápas se nesmazatelným písmem zapsal do 

historie podbrdského hokeje. Na tento zápas si našlo cestu rekordních 3 200 diváků, což je 

nejvyšší návštěva na domácím utkání Felbabky.73 Zápas se hrál již za oblevy na velmi měkkém 

ledu, což určitě více vyhovovalo domácím. Nicméně začátek zápasu se domácím rozhodně 

nepovedl podle představ, když po první třetině prohrávali 0:3. V dalším průběhu zápasu se 

ovšem udál těžko uvěřitelný obrat. Během druhé třetiny domácí vyrovnali, a když ve třetí 

třetině Felbabka ještě vystupňovala už tak vysoké tempo, vyhrála nakonec 7:3.74 Třemi góly 

ve třetí třetině tomu pomohl domácí kapitán Antonín Čepelák. Zážitek to pro všechny 

zúčastněné byl krásný, jak uvádí jeden z novinových článků. „Na ramenou nesli diváci Tondu, 

Veselého a Nového. Okolo ostatních se seskupili ostatní, div že se led pod nimi neprobořil 

a objímali jeden druhého.“ 75 

 Vítězství v zápase nasměrovalo Felbabku do finále kvalifikace o první ligu v ledním 

hokeji, kde měla narazit na vítěze východní skupiny Havlíčkův Brod. Jedinou černou kaňkou 

na tomto vítězství bylo zranění jednoho z nejlepších hráčů Josefa Veselého, který si po pádu 

na led pochroumal levou ruku a vyfasoval sádru.76 Počínáním Felbabky žilo celé sportovní 

 
70 ŽÁK, Václav. Od počátků Sokola k hokeji na Příbramsku, str. 302. 
71 Překvapující závěr na venkově. In: Práce 7. 1. 1947, číslo 5, str. 8. 
72 Hockeyová liga na rybníce? In: Rudé právo, 15. 1. 1947, číslo 12, str. 4. 
73 ŽÁK, Václav. Od počátků Sokola k hokeji na Příbramsku, str. 304. 
74 SVOBODA, Jaroslav. 35 let ledního hokeje v Lounech, str. 16. 
75 FUKSA, Vladimír. Úspěšná sezona. 
76 ŽÁK, Václav. Od počátků Sokola k hokeji na Příbramsku, str. 305. 
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Podbrdsko. V tisku se objevovaly i odhady následného finálového zápasu. „Mužstvo Brodu 

má průměrnou obranu. Druhý útok je slabý o padesáti procentech méně výkonnější než první. 

Nejlepšími hráči jsou Petr v obraně a Chytráček v útoku. Felbabka má výhodu v sehraném 

celku, který má všechny předpoklady k úspěchu. Kanaďané tomu říkají ,team – work‘.“ 77 

 Před vyvrcholením kvalifikace přišla silná obleva, existovala možnost přesunutí 

zápasu na zimní stadion v Praze, což by výrazně zvýšilo šance Felbabky na úspěch.78 Utkání se 

nakonec odehrálo 19. ledna 1947 v Havlíčkově Brodě. Už samotná cesta na zápas byla 

problematická. „To jsme jeli na korbě náklaďáku, přikrytý jenom plachtou,“ vzpomíná 

Stanislava Čepeláková.79 Do Havlíčkova Brodu dorazila Tatra stojedenáctka pouze půl hodiny 

před začátkem zápasu. Svoji zkušenost přidává i poslední přímý účastník tohoto zápasu 

Zdeněk Kaucký. „Já si pamatuju, že nám tenkrát byla taková zima, že jsme ani nemohli 

chytnout hokejku.“80 Největším problémem byla ale absence brankářské jedničky Karla 

Čepeláka I., kterého mělo trápit zranění. I když panuje i názor, že šlo o nešťastnou náhodu, 

jak uvádí Antonín Čepelák. „Ona byla tenkrát obleva, jenže ta šla od západu, takže u nás už 

žádný led nebyl a vypadalo to, že se hrát nebude, ale ten Havlíčkův Brod je přeci jenom kus 

na východě a tam ten led dali ještě dohromady, no, a tak tam Kráva nejel, protože myslel, že 

je to zbytečný, že se stejně hrát nebude.“81 Mužstvo Felbabky tak nastoupilo pouze s devíti 

hráči do pole, z toho hrál ještě se sádrou na ruce Josef Veselý a do branky se musel postavit 

náhradní brankář Julius Volf.82 

 I přes všechny trable si javorové listy nevedly špatně, ještě po konci druhé třetiny byl 

stav 3:2 pro domácí. Navíc ještě během vyrovnaného stavu 2:2 ujížděl sám na branku 

Antonín Čepelák, svůj nájezd zakončil střelou, která trefila domácího brankáře do obličeje, 

ten padl na led, ale nechal puk ležet nekrytý vedle sebe. Antonín Čepelák, aniž by byla 

přerušena hra, shodil rukavice a odvezl domácího brankáře na střídačku. I tímto činem si 

Felbabka získala publikum na svou stranu.83 V závěrečně třetině se již projevila hráčská 

 
77 ŠTORKÁN, Karel. Bude Felbabský „team – work“ v cíli úspěšný? 
78 ŽÁK, Václav. Od počátků Sokola k hokeji na Příbramsku, str. 305. 
79 Dle ústního sdělení Stanislavy Čepelákové, 29. 8. 2019. 
80 Dle ústního sdělení Ing. Zdeňka Kauckého, 29. 7. 2019. 
81 Dle ústního sdělené Antonína Čepeláka, 9. 8. 2019. 
82 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 50. 
83 PEJCHAR, Jindřich. Když Felbabka hrála o ligu… aneb hokejová sága rodu Čepeláků. 
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převaha Havlíčkova Brodu a domácí celek zvítězil nakonec 7:2 a postoupil poprvé v historii 

do první ligy.84 

 I přes porážku se vraceli hráči jako hrdinové a na jejich mimořádnou sezonu se 

vzpomíná v obci dodnes, jak poukazuje Feňák. „Vem si, kolik měli tenkrát obyvatel, tady bylo 

jenom pár baráků a oni hrajou proti Havlíčkovu Brodu o postup do ligy. To je něco 

neuvěřitelného!“85 Jenom o kousek tak Felbabce utekla možnost přivítat na svém rybníce 

mužstva, jakými byla Sparta se Zábrodským nebo pražské LTC. 

 V průběhu této sezony se Felbabka zúčastnila ještě dvou turnajů, jednalo se opět 

o turnaj továrníka Kebrdleho a turnaj Oty Kozmana. Felbabka bez větších problémů oba 

turnaje opanovala. Na závěr sezony byl sehrán ještě přátelský zápas s Českými Budějovicemi, 

které místní mužstvo porazily jasně 11:1, ukázaly tak výkonnostní úroveň první ligy. Po této 

sezoně se hráči Felbabky stali velkými osobnostmi Podbrdska.86 

 Následující dvě sezony se diametrálně lišily, co se týče klimatických podmínek. Ročník 

1947/1948 byl velmi nezdařilý, svazem ledního hokeje bylo nařízeno sehrát utkání na 

zimních stadionech.87 Ani tak se nepovedlo ročník odehrát a Felbabka nastoupila pouze 

k jednomu utkání na kluzišti Českých Budějovic, kde prohrála po boji 4:5.88 Druhý rok byl 

však úplně opačný, zima byla dlouhá a umožnila sehrát velké množství zápasů. Před sezonou 

odchází na vojnu Veselý, Cvárovský a Čepelák Karel II. Místo nich do mužstva definitivně 

zapadá Zdeněk Kaucký. Sjednocením tělesné výchovy a sportu v ČSR dochází ke změně 

názvu, nyní vystupuje Felbabka jako Sokol. V této sezoně proběhla ještě jedna důležitá 

změna, a to stěhování kluziště z Hejdova na rybník do Rpet.89 Výsledky z mistrovských zápasů 

byly ucházející, jedinou porážkou byl první zápas proti Českým Budějovicím, budoucímu 

vítězi skupiny. Nejcennějším výsledkem sezony se stala remíza proti exligovému Táboru 3:3. 

Po skončení mistrovské části se mužstvo zúčastnilo ještě turnaje továrníka Kebrdleho, 

a jelikož i potřetí zvítězilo, stalo se trvalým držitelem tohoto poháru.90 

 
84 Havlíčkův Brod do hockeyové ligy. In: Svobodné slovo, 21. 1. 1947, číslo 17, str. 7. 
85 Dle ústního sdělení Imricha Feňáka, 28. 9. 2019. 
86 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 50–51. 
87 Divize se hraje – třeba na zimním stadionu. In: Svobodné slovo, 30. 12. 1947, číslo 302, str. 6. 
88 Meteor České Budějovice – Felbabka 5:4. In: Náš kraj, 10. 1. 1948, číslo 2, str. 4. 
89 SAMEŠ, Václav. Lednímu hokeji TJ Felbabka je 55 let III. část. In: Podbrdské noviny. 
90 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 56–58. 
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 Poslední sezona této dekády přinesla změnu názvu soutěže, která se místo divize 

jmenovala nyní oblastní mistrovství a zároveň došlo k přelosování skupin, takže novými 

soupeři Felbabky byly Sokol Černošice, Sokol Zbraslav, Sokol Horymír Příbram a Sokol 

Horymír Neumětely. Do mužstva se po vojně vrátil Antonín Cvárovský.91 Javorové listy 

podávaly během mistrovských zápasů kvalitní výkony. Za zmínku stojí deklasování Příbrami 

na jejich vlastním ledě před více než dvěma tisíci diváky v poměru 8:2, šest branek v tomto 

utkání vstřelil Karel Čepelák III. Jelikož Felbabka nezaváhala ani v dalším zápase, tak se mělo 

rozhodnout o vítězi skupiny v posledním zápase proti Sokolu Zbraslav. Utkání si všímá 

i dobový tisk, který uvádí návštěvu na rpetském rybníku přes dva tisíce fanoušků. Zápas 

skončil po čtyřech brankách Kauckého a dvou Čepeláka Karla III. 6:1 pro domácí.92 Felbabka 

tak absolvovala základní skupinu bez porážky. 

 Vítězstvím ve skupině si Felbabka opět vysloužila místenku do kvalifikace o první ligu. 

Tentokrát jí prvním soupeřem byly České Budějovice. Utkání mělo být hráno na rpetském 

rybníku, ale kvůli silné oblevě se muselo utkání uskutečnit na umělém kluzišti v Českých 

Budějovicích. Domácí celek ukazoval od začátku svoji kvalitu a před třetí třetinou vedl již o tři 

branky. V poslední třetině předvedla Felbabka velmi bojovný a pohledný hokej, nakonec se 

České Budějovice jen těsně ubránily při výhře 5:4. Zápas sledovalo okolo 1 500 diváků.93 

Kuriozitu z cesty ze zápasu přidává Zdeněk Kaucký. „Tam jsme jeli vlakem a vezli jsme s sebou 

motorku, protože já jsem měl po zápase večer hrát ještě u nás v Jincích divadlo. Takže 

okamžitě po zápase jsme naskočili s Fafíkem na motorku a jeli z Budějovic do Jinec, je to asi 

130 kilometrů. Měl jsem na sobě hokejovou výstroj, aby mi nebyla taková zima, víš. Nakonec 

jsme to stihli.“94 I když se opět nepovedlo postoupit do první ligy, byl výsledek brán jako 

velký úspěch. 

5.1.3 Z národní reprezentace až do okresního přeboru (1950–1959) 

 Od padesátých let minulého století se začal postupně zvětšovat rozdíl mezi 

městskými týmy, které měly možnost trénovat na umělých kluzištích, a venkovskými, jež 

velmi často stály poprvé na ledě až při prvním mistrovském zápase. Už v říjnu byli vybráni 

Antonín Čepelák a Josef Veselý na výběrový sraz reprezentace pro mistrovství světa, ani 

 
91 DOKUMENTÁRNÍ KOMISE. 50 let LH TJ Sokol Felbabka, str. 4. 
92 ŽÁK, Václav. Od počátku Sokola k lednímu hokeji na Podbrdsku, str. 311. 
93 Překvapení v Karlových Varech. In: Práce, 14. 2. 1950, číslo 38, str. 4.  
94 Dle ústního sdělení Ing. Zdeňka Kauckého, 29. 7. 2019. 
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jeden se do konečné nominace nedostal.95 Hned devět hokejistů z Felbabky tvořilo základ 

výběrového mužstva Podbrdska, které porazilo výběr Tyršova kraje 6:5, navíc se felbabští 

postarali hned o 5 branek.96 V průběhu sezony byl uvolněn Josef Veselý do rodných Podluh. 

Před zahájením mistrovských zápasů absolvovala Felbabka tři přípravná utkání 

s prvoligovými soupeři, bylo z toho jedno vítězství nad Slavií Karlovy Vary 8:4.97 

 Kvalitnější příprava, než bylo zvykem, se projevila hned od prvních zápasů. První dva 

„mistráky“ vyhrává Felbabka v poměru 9:2, potažmo 12:4. První porážka přišla až od Českých 

Budějovic. Následovaly problémy s domácím ledem a nucený výjezd do Soběslavi, kde 

mužstvo bez svého brankáře kapitulovalo 4:7. Třetí porážku si javorové listy připsaly proti 

plzeňské škodovce, která před vyprodaným domácím publikem rozdrtila Felbabku 12:2.98 Na 

tento zápas si našlo cestu 5 000 diváků, je to tak zápas s největší návštěvností na Felbabku.99 

Poslední dvě utkání však končí výhrou a Felbabka se umisťuje na velmi solidním čtvrtém 

místě za Plzní, Holoubkovem a Českými Budějovicemi. 

 V sezoně 1951/1952 se změnil pouze název soutěže – nově se nazývala druhá nejvyšší 

výkonnostní úroveň krajský přebor. Před startem ročníku byl velký problém se zajištěním 

dostatečného hráčského kádru. Do Podluh odešel Mottl, Kaucký se nevrátil z vojny a největší 

ztrátou byl odchod brankáře Čepeláka Karla I. Situace byla tak kritická, že se dokonce 

uvažovalo o sloučení se Rpety, nakonec tento návrh padl a Felbabka hrála pouze se sedmi 

hráči do pole a jedním brankářem.100 S velkými obavami nastupovalo místní mužstvo do 

mistrovských zápasů, ale zbytečně. Do vůdčí role v týmu se vrátil Antonín Čepelák, který 

svými góly porážel soupeře. Nejprve čtyřmi sestřelil Příbram, následně před více než 

tisícovkou diváků přidal další čtyři branky v zápase se Starou Boleslaví a zajistil remízu 6:6.101 

Největší ohlas však mělo vítězství 6:5 nad pražskou Slavií. Tímto vítězstvím se navíc Felbabka 

dostala na první místo ve skupině. V posledním zápase po krkolomné cestě závějemi do 

 
95 SAMEŠ, Václav. Lednímu hokeji TJ Felbabka je 55 let III. část. In: Podbrdské noviny. 
96 Podbrdští hokejisté úspěšní v Praze. In: Rudé právo, 23. 11. 1950, str. 5. 
97 Slavia Karlovy Vary vers. Hořovicko 4:8. In: Rudé právo, 21. 12. 1950, str. 5. 
98 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 64–65. 
99 Škoda Plzeň – Felbabka 12:2. In: Práce, 22. 1. 1951, str. 6. 
100 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 67–69. 
101 Stará Boleslav – Felbabka 6:6. In: Práce, 28. 1. 1952, str. 6. 
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Černošic mužstvo prohrává 7:12 a končí na druhém místě, a to za nikým jiným neporaženou 

Slavií. Osmi bojovníkům tak těsně utekl postup do kvalifikace o první ligu.102 

 Na začátku další sezony se počet hráčů výrazně zvýšil, prospěl zejména návrat hráčů 

z povinné vojenské služby. Systém soutěží zůstal stejný, a tak Felbabka pokračovala ve druhé 

nejvyšší soutěži té doby. Během mistrovských zápasů si místní mužstvo opět nevedlo špatně, 

když jej dokázala před posledním zápasem porazit pouze pražská Slavia. Poslední zápas proti 

Sokolu Příbram měl být ovšem rozhodující. Přes vyrovnaný souboj javorové listy prohrávají 

a končí na druhé pozici ve skupině, takže opět jen o jednu pozici unikla Felbabce kvalifikace 

o první ligu. 

 Během předchozích let se neustále zvyšoval počet zimních stadionů, což je hlavní 

motor reorganizace, která po první celonárodní lize zřizuje budoucí druhé celonárodní ligy. 

Požadavkem je možnost prodloužení sezony na zimních stadionech. Na základě toho je 

Felbabka nově řazena do krajského přeboru, tedy třetí nejvyšší úrovně. V krajském přeboru 

si Felbabka vedla opět velmi obstojně a skončila na druhém místě s bilancí 6 výher, dvou 

remíz a dvou porážek z deseti zápasů. Za zmínku určitě stojí mimořádný střelecký výkon 

Antonína Čepeláka ze zápasu s Černošicemi, kdy tento hráč vstřelil sedm branek, jimiž 

pomohl k výhře 14:3.103 

 V pořadí šestnáctá sezona byla pro felbabský hokej tragická. Postupný odchod hráčů 

nabral na obrátkách. Do nové sezony nemohla Felbabka počítat s Kauckým, který se nevrátil 

z vojny, Cvárovským, ten přestoupil do rodných Podluh, brankářem Pouznarem přeloženým 

z Jinec, Marešem a Špatenkou, kteří museli na vojnu, a také středobodem mužstva 

Antonínem Čepelákem, ten kvůli rodinné krizi odešel do Čelákovic. Za hráče se aktivně 

snažila najít náhrada, ale noví hráči nebyli plnohodnotnou náhradou. Největší problém byl na 

postu brankáře.104 Z prvních čtyř mistrovských zápasů se podařila uhrát pouze jedna remíza 

s Černošicemi 4:4. Mizerné výsledky pokračovaly dále, přesto před posledním mistrovským 

zápasem pořád existovala naděje na udržení se v krajském přeboru. Sestupový černý Petr 

měl padnout na poražený tým ze souboje Felbabky a Černošic. Zápas měl být sehrán na 

felbabském ledě, jenže Černošice velmi stály o udržení, tak nabídly přenechat celou tržbu ze 

 
102 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 72. 
103 Tamtéž, str. 73–82. 
104 SAMEŠ, Václav. Lednímu hokeji TJ Felbabka je 55 let III. část. In: Podbrdské noviny. 
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zápasu Felbabce, ta souhlasila. Pro Felbabku byly okolnosti zápasu nešťastné. Zápas musela 

odehrát pouze v šesti hráčích do pole a s jedním brankářem. Navíc na straně soupeře hrál 

i reprezentant Vladimir Kobranov (propuštěný z vězení). I přes veškeré handicapy byl stav po 

dvou třetinách vyrovnaný 4:4. Ve třetí třetině se podepsala únava na nestřídajících hráčích 

a Felbabka po boji prohrála 4:7. Touto porážkou tak sestoupila do krajské soutěže. 

 Co se nepovedlo javorovým listům na první pokus, to se povedlo v sezoně následující. 

V ročníku 1956/1957 se po loňském druhém místě povedlo Felbabce vyšplhat až na prvé 

místo v krajské soutěži a vrátit se do příslušnosti krajského přeboru třetí nejvyšší úrovně té 

doby. Do mužstva začali být pomalu zapracováni junioři Josef Plecitý s Hamplem. 

V postupující sezoně si Felbabka připsala pouze jednu remízu s výběrem Rudné, jinak nenašla 

přemožitele a skončila na prvním místě, i když měla odehráno o jedno utkání méně než 

ostatní z důvodu oblevy. 

 Dvě následující sezony hrála Felbabka v krajském přeboru. V prvním z nich si počínala 

velmi statečně, když z osmi zápasů vybojovala čtyři výhry a stejný počet proher. Kdyby došlo 

k celkovému dohrání, které bylo kvůli oblevě nemožné, měla by Felbabka možnost bojovat 

opět o přední příčky krajského přeboru. Před jubilejní dvacátou sezonou místního klubu 

došlo k reorganizaci soutěží, což znamenalo zařazení oblastního mistrovství mezi 2. ligu 

a krajské přebory. Felbabka pokračovala v krajském přeboru, nově tedy na čtvrté nejvyšší 

úrovni. Sezona to byla ovšem velmi nepovedená a nešťastná, opět se dostavil problém 

s nedostatečným množstvím hráčů, nejvíce citelná byla absence brankáře, takže kolikrát 

museli chytat i hráči. Těmto faktorům odpovídal i ráz tohoto ročníku, vysoké porážky se 

střídaly s remízami proti slabším soupeřům. I přes nekvalitní výkony existovala možnost 

záchrany v posledním utkání proti Dobříši. Zápas se vyvíjel dobře, Felbabka vedla po úvodní 

třetině už o tři branky, pak se ale naplno projevil nedostatek brankáře a mužstvo zápas 

prohrálo. Tento sestup měl zásadní vliv na úroveň místního hokeje v dalších letech. 

 Poslední sezona této dekády přinesla zejména velký návrat kapitána Antonína 

Čepeláka. Felbabka byla zařazena do krajské soutěže společně s týmy Slavoj Řevnice, Baník 

Hudlice, Sokol Černošice, Sokol Praskolesy a Sokol Obecnice. Jedinou ztrátou v úvodní části 

soutěže byla kontumační porážka od Černošic z důvodu nedostatku hráčů. Na v pořadí pátý 

zápas ve skupině se vrátil Antonín Čepelák a bylo to znát. Javorové listy od té doby nepoznaly 
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porážku a zakončily ročník na prvním místě s bilancí devíti výher a jedné porážky. Felbabka se 

měla vrátit do krajského přeboru. Před sezonou však došlo k výrazné reorganizaci způsobené 

změnou vnitropolitického zřízení a Felbabka namísto postupu do krajského přeboru byla 

přeřazena do okresního přeboru.105 Na tuto křivdu vzpomíná i Josef Plecitý. „My jsme tenkrát 

jednou vyhráli tu krajskou soutěž, měli jsme postoupit zpátky do krajskýho přeboru 

a představ si, oni nás místo toho dali do okresu.“106 

5.1.4 Vlastní kluziště a postupný vzestup (1960–1969) 

 Historický okamžik přichází ve druhé sezoně tohoto desetiletí. V roce 1961 je ve 

Felbabce vybudováno vlastní kluziště, díky tvrdé práci se na něm už v prosinci roku 1961 

mohlo bruslit, Felbabka tak měla po 22 letech činnosti vlastní kluziště. „Vliv toho kluziště byl 

hned znát, hned prví rok jsme postoupili. Mohli jsme aspoň trošku trénovat, navíc jsme mohli 

hrát víc přáteláků a nemuseli shánět někde zimáky,“ vzpomíná Antonín Čepelák.107 Kromě 

vybudování kluziště dochází také k výraznému omlazení mužstva, když jsou zařazováni místní 

dorostenci, zejména pak Antonín Čepelák mladší, který se okamžitě stává nejlepším střelcem 

mužstva. Historicky první zápas ve Felbabce se hrál před četnou návštěvou proti Baníku 

Hudlice. Domácí Felbabka přestřelku zvládla v poměru 8:6. Branky si připsali Antonín Čepelák 

mladší (4), Škrdlant (2), Antonín Čepelák starší a Vaněk (1).108 Jelikož Felbabka v průběhu 

dalších zápasů ztratila pouze jeden bod za remízu se Zálužím, vyhrála okresní přebor a stala 

se přeborníkem okresu. Možnost kvalifikace o krajský přebor byla přenechána z důvodu 

finanční náročnosti druhým Hudlicím, ty v kvalifikaci ale neuspěly.109 

 Podruhé se vyhrát okresní přebor povedlo až po dvou neúspěšných ročnících 

v sezoně 1964/1965. Po zranění kolena se dostával zpět do formy Antonín Čepelák, na svou 

poslední sezonu se z Podluh vrátil Antonín Cvárovský, jinak soupiska nedoznala zásadních 

změn. „Oni sem potom natahali zpátky třeba na jednu sezonu ty starý, co tady hráli předtím, 

měli jsme takovej dobrej věkovej mix starých a mladých,“ upřesňuje soupisku Václav 

Hampl.110 Mistrovské zápasy se nesly v duchu vysokých vítězství místního mužstva. Výsledky 

 
105 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 85–105. 
106 Dle ústního sdělení Josefa Plecitého, 14. 8. 2019. 
107 Dle ústního sdělení Antonína Čepeláka, 9. 8. 2019. 
108 DOKUMENTÁRNÍ KOMISE. 50 let LH TJ Sokol Felbabka, str. 6. 
109 Felbabka vede bez porážky. In: Budovatel, 11. 1. 1962, číslo 2, str. 4. 
110 Dle ústního sdělení Václava Hampla, 29. 8. 2019. 
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18:0 či 11:0 mluví za vše. Jedinou ztrátou byla porážka od Horymíra Neumětely 2:4.111 

Felbabka se jako vítěz hořovické skupiny utkala s vítězem berounské skupiny – Královým 

Dvorem. Vítězstvím 6:1 si zajistila místo v kvalifikaci o I. A třídu. V kvalifikaci se utkala 

mužstva Felbabky, Sokola Družec a Sokola Nové Strašecí systémem každý s každým 

a postoupit měla první dvě mužstva. Díky jedné kontumační výhře a jedné porážce se 

Felbabka umístila na druhém místě a postoupila do I. A třídy. Po skončení sezony se ještě 

uskutečnila oslava 25. výročí založení místního klubu. Této akce se zúčastnila většina hráčů, 

co kdy oblékali dres Felbabky.112 

 V sezoně 1965/1966 si Sokol Felbabka pořídil vlastní autobus. „To byla stará erena 

no, to víš, to nebylo bůhvíjaký svezení, řazení bylo těžký, volant šel ztuha, topení nebylo,“ 

popisuje řidič Jan Puchmaier.113 Kromě autobusu přibyl do mužstva ještě hráč Šícha. 

Zpočátku to na moc úspěšný ročník nevypadalo, z úvodních tří zápasů vybojovala Felbabka 

pouze tři body. Pak ale následovala úctyhodná série šesti výher v řadě. Dva zápasy před 

koncem mistrovských klání se Felbabka dostala dokonce na prvé místo ve skupině.114 A to 

také po dalších dvou výhrách udržela a stala se velmi překvapivým vítězem I. A třídy, jak 

uváděl dobový tisk, který velkou měrou úspěch připisuje i trenéru Antonínu Čepelákovi 

staršímu. Vítězné mužstvo postupovalo do oblastního přeboru, což byla třetí nejvyšší 

tuzemská úroveň.115 

 Následovaly dvě sezony v oblastním přeboru, kde Felbabce dělaly soupeře: 

Doubravan Újezd, Tatran Lány, Spartak Rožmitál pod Třemšínem, Sokol Družec a Spartak 

Podluhy. Během těchto dvou sezon došlo k dokončení generační obměny mužstva. S aktivní 

kariérou postupně skončili dva poslední zakládající členové Karel a Josef Čepelákovi. Naopak 

do mužstva přibyli Ševčík a brankář Volf.116 V prvé sezoně podávala Felbabka kvalitní výkony 

a po řadě těsných porážek pouze o jeden gól skončila na předposledním pátém místě, což 

stačilo k záchraně v soutěži.117 Co se povedlo v předešlé, se již nepovedlo v následující 

 
111 Hokejisté tentokrát nezaháleli. In: Budovatel, 17. 2. 1965, číslo 1, str. 4. 
112 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 133–138. 
113 Dle ústního sdělení Jana Puchmaiera, 20. 11. 2019. 
114 Ve finále okresního přeboru. In: Budovatel, 26. 1. 1966, číslo 4, str. 4. 
115 Felbabka si zajistila postup. In: Budovatel, 2. 2. 1966, číslo 5, str. 4. 
116 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 135–138. 
117 Hokejisté dohrávají na zimních stadionech. In: Budovatel, 15. 2. 1967, ročník 7, str. 6. 
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sezoně, i přes poměrně vyrovnané výkony skončily javorové listy na sestupových pozicích 

a vrátily se zpět do I. A třídy. 

 Přestože na začátku další sezony vypadala skupina velmi silně a nacházela se v ní 

většina, která disponovala již vlastním zimním stadionem,118 vybojovala Felbabka druhé 

místo a postoupila tak zpět do oblastního přeboru.119 Největší podíl na tom měl Antonín 

Čepelák, který dokázal vsítit v polovině zápasů hattrick a celkem zapsal 28 gólů ve 

12 zápasech. V poslední sezoně další dekády bojovala Felbabka s novou posilou Josefem 

Sojkou, který společně s Josefem Plecitým a Antonínem Čepelákem vytvořil obávaný první 

útok v oblastním přeboru.120 Po nepovedeném startu ročníku a dvou porážkách už Felbabka 

neprohrála a po třech remízách a stejném počtu výher obsadila druhé místo. O kousek jí tak 

unikla kvalifikace o druhou ligu.121 

5.1.5 Postupný ústup z krajské příslušnosti (1970–1979) 

 První dvě sezony v nové dekádě absolvovala Felbabka opět v oblastním přeboru. 

V prvé z nich si vedla velmi obstojně, když se umístila v horní polovině tabulky (konkrétně na 

třetím místě). Druhý ročník už tak výsledkově úspěšný nebyl.122 I když si Felbabka připsala 

v deseti zápasech tři výhry a jednu remízu, na lepší než předposlední páté místo v tabulce to 

nestačilo a znamenalo to sestup do I. A třídy, do takto prestižních soutěží se pak javorové 

listy už nikdy nepodívaly. Jeden velký úspěch byl však během sezony zaznamenán, a to 

vítězství v prvním ročníku poháru Únorového vítězství. Před zahájením této sezony došlo 

navíc k vybetonování kluziště, a tak bylo tvoření ledu podstatně efektivnější. 

 Následující tři sezony do poloviny 70. let působila Felbabka v I. A třídě po boku 

mužstev: Lokomotiva Beroun, Lokomotiva Rakovník, Spartak Hořovice, Sokol Záluží, Sokol 

Nové Strašecí a Sokol Záluží. Ve všech třech sezonách se místní celek pohyboval v horní 

polovině tabulky. V sezoně 1973/1974 se povedlo obhájit titul na poháru Únorového 

vítězství. Nejúspěšnějším z těchto tří ročníků je ten poslední, kdy Felbabka prohrála pouze 

prvé mistrovské utkání proti Lokomotivě Beroun, která měla možnost kvalitnější přípravy na 

umělém ledě. Tuto porážku si však místní mužstvo plně vynahradilo ve finále třetího ročníku 

 
118 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 140–141. 
119 Z ledové plochy. In: Budovatel, 28. 1. 1969, číslo 10, str. 4. 
120 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 141–143. 
121 Středočeští hokejisté pokračovali. In: Budovatel, 25. 1. 1970, číslo 9, str. 6. 
122 Obleva narušila soutěže hokejistů. In: budovatel, 27. 1. 1971 ročník 11., číslo 4, str. 4. 
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poháru Únorového vítězství, kdy Felbabka před bouřlivou atmosférou zvítězila 5:4 a ovládla 

tento turnaj potřetí za sebou. Další ročník už nebyl zorganizován.123 Na toto vítězství 

vzpomíná i tehdejší člen mužstva Václav Hampl: „Já to beru jako jedno z největších vítězství, 

co jsem během svého hraní zažil, byla tam bouřlivá atmosféra a my ty Berouňáky 

porazily!“124 

 V sezoně 1975/1976 dochází k reorganizaci soutěží a Felbabka je zařazena do 

krajského přeboru II. třídy. V druhé polovině sedmdesátých let dochází ke stále většímu 

rozevírání nůžek mezi vesnickými mužstvy a městskými týmy, které měly k dispozici zimní 

stadiony. Všechny kluby s možností tréninku na umělém ledu výkonnostně výrazně odskakují 

a postupují do vyšších soutěží. Přesto Felbabka setrvává v krajském přeboru další čtyři 

sezony a až do poslední z nich (1978/1979) se jí podaří uhrát střed tabulky. Během tohoto 

období končí Šícha a po vážné autonehodě i Josef Plecitý, naopak se do mužstva postupně 

zapracovávají nové opory – Josef Hlavačka a Vladimír Čepelák. V již zmiňované sestupové 

sezoně 1978/1979 bylo klíčovým faktorem neúspěchu zranění středobodu mužstva Antonína 

Čepeláka, který pro zranění musel celý ročník vynechat. To mělo zásadní vliv na útočnou sílu 

mužstva. Felbabka tak po dlouhé epizodě krajské příslušnosti sestoupila do okresního 

přeboru.125 

 Poslední sezona dekády znamenala také poslední sezonu jednoho z nejlepších hráčů 

šedesátých a sedmdesátých let na Podbrdsku – Antonína Čepeláka. Ten se vrátil po ročním 

zranění a pomohl Felbabce v premiérové účasti v okresním přeboru k vítězství v soutěži. Jeho 

přínos byl obrovský. I přes pokročilý věk (36 let) a roční zranění byl s přehledem nejlepším 

střelcem mužstva a zapsal si dalších 23 branek ve 14 zápasech. Felbabka tak zakončila toto 

desetiletí jako mistr Podbrdska, možnost kvalifikace zpět do krajského přeboru byla ale 

přenechána druhému Královu Dvoru.126 

5.1.6 Desetiletí v okresu (1980–1989) 

 Celou tuto dekádu strávila Felbabka pouze v okresním přeboru. Soutěž postupně 

dostávala změn, zejména se měnil počet účastníků s narůstajícími nároky soutěží, kdy na 

konci této dekády už mužstva musejí odehrát minimálně 15 zápasů za sezonu. Stejné 

 
123 ČEPELÁK Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 146–156. 
124 Dle ústního sdělení Václava Hampla, 29. 8. 2019. 
125 ČEPELÁK Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 146–156. 
126 Sportovní kaleidoskop. In: Budovatel, 13. 2. 1980, ročník 20., číslo 7., str. 6. 
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proměny prodělává i mužstvo Felbabky, z jehož řad postupně odcházejí klíčové postavy. Jako 

první končí v roce 1980 Antonín Čepelák, jeho absence je pro úroveň místního hokeje 

likvidační, zanedlouho končí další stálice místního mužstva, a to Vaněk se Sojkou. Také proto 

je v průběhu osmdesátých let velký problém zejména se zaopatřením dostatečného množství 

hráčů. Jednou z kladných zpráv pro Hořovický okrsek je modernizace kluziště v Hořovicích 

v roce 1982, tím se snižují obtíže s připravováním ledu. V průběhu této dekády proběhly dvě 

oslavy (45 let v roce 1984, potažmo 50 let roku 1989) od založení místního oddílu ledního 

hokeje. Oslav se zúčastnily i nejvýznamnější osobnosti místního hokeje.127 

5.1.7 Berounská nová krev (1990–1999) 

 Na okresní úrovni zůstává místní hokejové mužstvo až do sezony 1995/1996, kdy 

přichází vzestup ledního hokeje v okresním městě Beroun, což má pozitivní odraz i na 

Felbabku. Berounské hlavní mužstvo se dostává do první ligy a hráče, kteří se nedostali do 

prvního mužstva, posílali na rozehrání do Felbabky. Ta zažívá logický vzestup výkonnosti, 

když postupuje z okresního přeboru do krajského přeboru, i zde patří ke špičce. 

S přibývajícími novými tvářemi vyhrává Felbabka v roce 2001 krajský přebor a postupuje do 

krajské ligy (4. výkonnostní úroveň té doby). Rostoucí úroveň mužstva i kvality soupeře jsou 

ovšem likvidační pro místní hráče, kteří bez pořádného tréninku nemají žádnou šanci tempu 

stíhat. Proto se od nového tisíciletí v dresu s javorovým listem objevuje už pouze jeden hráč 

přímo z Felbabky, tím je Jiří Červenka, který navíc plní roli náhradníka.128 

5.1.8 „Felbabka“ opět mezi lepšími v kraji (2000–2006) 

 V poslední dekádě ledního hokeje na Felbabce je založeno rezervní mužstvo, za které 

nastupují bývalí hráči se vztahem k Felbabce. Mužstvo je poměrně silné, ale bez ambicí 

postupu, takže se v letech 2004, 2005 a 2006 stává přeborníkem okresu. Hlavní mužstvo dále 

působí v krajské lize, kde si nevede vůbec špatně. V sezoně 2003/2004 obsazuje šesté místo 

v kraji, v ročníku 2004/2005 osmé. Poslední aktivní sezonou je ročník 2005/2006, kdy končí 

již v dolních patrech na 11. místě. Přestože jedenácté místo znamenalo udržení se v soutěži 

i pro příští ročník, Felbabka se rozhodne ukončit aktivní činnost klubu. Hlavním důvodem 

jsou finance. „Peníze by tenkrát asi byly, ale vem si, tam už nebyl nikdo z Felbabky, tak to 

potom logicky starosta stopnul, protože proč by dával v té době už velké peníze do klubu, 

 
127 ČEPELÁK, Vladimír. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka 2, str. 6–26. 
128 Dle ústního sdělení Jiřího Červenky, 24. 2. 2020. 
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který vlastně nese jenom název obce, ale nikdo tam už nehraje.“129 Tímto končí hokejový klub 

Felbabka, z vesnických celků v okrese Beroun vydržel nejdéle, nicméně v posledních letech 

šlo spíše o umělé udržování klubu. V současné době není žádná iniciativa, která by 

naznačovala obnovení ledního hokeje na Felbabce. 

 Felbabka dodnes zůstává nejmenší vesnicí, která kdy vyhrála druhou ligu a zúčastnila 

se finále kvalifikace o první ligu. 

  

 
129 Dle ústního sdělení Jaroslava Bednáře, 19. 1. 2022. 
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5.2 Kluziště 

 Podmínky pro lední hokej v obci Felbabka nebyly ideální. Jedinou vodní plochou ve 

vesnici je malý rybníček o velikosti patnáct krát patnáct metrů. Právě na tomto malém plácku 

se začala psát historie místního hokejového klubu. Jeho základ byl položen na obrovském 

nadšení hráčů, které překonalo i naprosto nevyhovující podmínky. Díky zručnosti hráčů byla 

natažena mezi stromy první světla a hokejové tréninky tak mohly probíhat až do pozdních 

nočních hodin. I přes velkou materiální nepřízeň vznikla na malém rybníčku první hokejová 

generace, která to téměř dotáhla do první ligy.130 

 V prvních dvou oficiálních sezonách ještě nemělo mužstvo vytvořeno domácí kluziště, 

takže muselo všechny své zápasy sehrávat na kluzištích soupeřů. Až v sezoně 1941/1942 bylo 

postaveno domácí kluziště na dva kilometry vzdáleném Hejdově u obce Rejkovice. Jedná se 

o rybník, který má kolem sebe stráně, jež vytváří přirozené tribuny. Na Hejdově byla 

natažena mezi stromy světla, nacházely se zde mantinely, které nejprve dosahovaly výšky 

pouze 30 centimetrů, a první rolba, tu představoval proděravělý sud. Kluziště bylo zhotoveno 

zejména díky materiální pomoci továrníka Švehly, který poskytl prkna pro zřízení prvních 

mantinelů.131 

 S rostoucí kvalitou místního mužstva rostla také divácká návštěvnost. Na Felbabku se 

sjížděli koukat fanoušci z celého okresu Beroun a Příbram, tudíž nebyla výjimkou návštěva na 

domácím utkání přes 1 500 fanoušků. Rekord v návštěvnosti na domácím utkání představuje 

zápas proti Čechii Louny v semifinále kvalifikace o první ligu v roce 1946/1947, když místní 

hokejový celek povzbuzovalo přes 3 000 fanoušků, s ohledem na to, že samotná Felbabka 

měla v té době pouze 150 obyvatel, se jedná o poměrně širokou diváckou základnu. 

V současné době využíval oddíl k občasným tréninkům i malou vodní nádrž nacházející se 

pod hájovnou Krejčovka. Jezírko leží v nadmořské výšce téměř 600 metrů, díky tomu zde byl 

led jako první, takže sem mužstvo chodilo občas trénovat před prvním mistrovským utkáním 

nebo před jiným významným zápasem.132 

 Z Hejdova se domácí kluziště stěhovalo na náves do Rpet, kde strávilo kompletní tři 

sezony 1948/1949 až 1951/1952. Hlavní úspěchem na tomto kluzišti je dosažení čtvrtfinále 

 
130 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, obrázková část. 
131 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 11–19. 
132 Dle ústního sdělení Antonína Čepeláka, 9. 8. 2019. 
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kvalifikace o první ligu proti Českým Budějovicím v sezoně 1948/1949. I na kluziště do Rpet 

chodilo javorové listy podporovat mnoho příznivců. Následovaly tři sezony, ve kterých 

nebylo domácí kluziště vytvořeno, hlavní příčinou byly nedostatečné zimy, takže musel 

místní celek sehrávat všechna utkání na hřištích soupeřů.133 

 Po šestileté odmlce v roce 1955/1956 se Felbabka vrací na již legendární Hejdov, kde 

má domácí prostředí až do sezony 1961. Tento rok je totiž důležitý z jednoho prostého 

důvodu – v obci je vybudováno umělé kluziště. Jelikož na něm bylo intenzivně pracováno, tak 

bylo postaveno za jeden rok a mohlo se na něm již v prosinci roku 1961 bruslit. První utkání 

bylo sehráno 25. 12. 1961 proti Hudlicím a Felbabka vyhrála po čtyřech brankách 

osmnáctiletého Antonína Čepeláka mladšího 8:6.134 Co se týče zázemí kluziště, tak o tři roky 

dříve již byla postavěna sokolovna nacházející se hned vedle kluziště. V roce 1963 je pořízeno 

osvětlení, které představuje 28 velkých světel.135 K dalšímu zlepšení dochází v roce 1965, kdy 

jsou vybudovány tři šatny, jednu si trvale obsazují domácí, jedna slouží pro rozhodčí 

a poslední pro hostující mužstvo. Roku 1967 je dokončeno sociální zázemí, je přivedena 

elektřina do šaten a zavedena teplá voda. Poslední úpravou je vybetonování kluziště, což má 

velké ekonomické výhody, jelikož není potřeba tolik vody pro zhotovování ledu.136 Na kluzišti 

se vyskytovala již první „rolba“, kterou představoval traktor Toník s cisternou a hadrem.137 

 Nicméně využívanost kluziště stále klesala, v mnoha ročnících nebyl led pro 

nedostatečnou zimu vytvářen vůbec a s rostoucí náročností soutěží se zápasy mužstva 

přesouvají na zimní stadiony, konkrétně do Hořovic, Příbrami a v posledních letech zejména 

do Berouna.138 „Já měl domluveného Leo Gudase, on měl strašnou ránu a on jednou 

v Hořovicích udělal golfákem díru do mantinelu za brankou, tak nás odtamtud vyhnali a od té 

doby jsme museli hrát jenom v Berouně,“ popisuje úsměvnou historku Jaroslav Bednář.139 

Definitivní konec pro nevyužívanou betonovou plochu kluziště přichází v roce 2005, kdy je na 

 
133 SAMEC, Zdeněk. Javorové listy z Felbabky, In: Podbrdské noviny 31. 5. – 14. 6. 2012. 
134 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 111–112. 
135 Dle ústního sdělení Václava Hampla, 29. 8. 2019. 
136 NESNÍDALOVÁ, Anděla. Kronika obce Felbabky 2. kniha, str. 8; 40. 
137 Dle ústního sdělení Antonína Čepeláka, 9. 8. 2019. 
138 Dle ústního sdělení Antonína Čepeláka, 9. 8. 2019. 
139 Dle ústního sdělení Jaroslava Bednáře, 19. 1. 2022. 
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jeho ploše vybudován nohejbalový a tenisový kurt. V roce 2009 je navíc postavena na zbytku 

hřiště multifunkční hala.140 V současné době jsou patrné pouze zbytky obvodu mantinelů. 

 Svou úsměvnou historii má i místní technické vybavení, jako jsou první branky ve 

sklepě Josefa Čepeláka nebo brusle „made in Rpety“, o těchto tématech se lze dočíst více 

v Historii ledního hokeje v obci Felbabka. 

  

 
140 ČERVENKA, Jiří. 100 let tělovýchovy a sportu ve Felbabce, str. 1. 
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5.3 Nejvýznamnější osobnosti felbabského hokeje 

5.3.1 Zdeněk Kaucký (14. 5. 1929) 

 Zdeněk Kaucký je nejvýznamnější osobností, která 

hrála ve felbabském dresu. Během své následující kariéry 

odehrál sedm sezon v tuzemské nejvyšší soutěži za SK 

Motorlet Praha a TJ Slavoj České Budějovice.141 Díky svým 

výkonům se dostal i do širšího kádru reprezentace. Ve 

felbabském dresu odehrál čtyři sezony, ve kterých se zařadil, 

i přes svůj mladý věk, mezi nejlepší hráče, zejména pak 

střelce. 

 Zdeněk Kaucký se narodil v Jincích do rodiny sedláka, 

což také výrazně ovlivnilo jeho hokejové začátky. S ledním hokejem začínal v rodných Jincích, 

odkud si ho na Felbabku vyhlédl Jiří Mareš. První oficiální sezona byla pro Kauckého roku 

1947/1948, v místním klubu působil až do svého odchodu na vojnu roku 1951, z vojny se už 

do mužstva nevrátil.142 Vojenskou povinnost si Kaucký plnil v Českých Budějovicích, za které 

následně také hrál. Po ukončení povinné vojenské služby ho začal výrazně limitovat jeho 

sedlácký původ. JZD Jince ho odmítalo propustit, jedinou útěchou bylo vyřízení půlroční 

„propustky“, která mu umožňovala v případě splnění veškerých pracovních povinností hrát 

první ligu za České Budějovice. Dojíždění do Českých Budějovic bylo přeci jen náročné, tak 

Kaucký přestupuje do SK Motorlet Praha. 

 Zde odehrál Kaucký dvě sezony a vytvořil obávanou řadu s reprezentačními útočníky 

Sekyrou a Rajmanem.143 Navíc během svém premiérové sezoně v novém působišti 

(1956/1957) vstřelil 20 branek a stal se pátým nejlepším střelcem daného ročníku, nechal za 

sebou taková jména, jako byli Vlastimil Bubník či Jozef Golonka.144 Osvobození od sedlácké 

minulosti se Kaucký dočkal až roku 1958 a dodnes na to živě vzpomíná. „Na to do smrti 

nezapomenu, když přišel právě Petr Bok s možností mého uvolnění. Musely být splněný dvě 

podmínky: 20 % rodinného majetku muselo připadnout JZD a za mě musela být přivedena 

 
141 TUREK, Petr. Zdeněk Kaucký dnes slaví devět křížků s hokejkou. In: Táborský deník. 
142 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 49–67. 
143 LHOTA, Ladislav. Co dnes dělá bojovník z Felbabky? In: hokejclub, str. 6. 
144 Dostupné online: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_hokejov%C3%A1_liga_1956/1957, 14. 2. 2021 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_hokejov%C3%A1_liga_1956/1957
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adekvátní pracovní náhrada.“145 Náhrada se skutečně našla a Kaucký mohl následně konečně 

odejít do Českých Budějovic. 

 V Českých Budějovicích následně působil v prvním týmu dalších pět sezon a nebýt 

vážného onemocnění roku 1963, pravděpodobně by přidal i další. S hokejem však neskončil 

a od roku 1965 působil tři sezony v Jitexu Písek, kterému pomohl postoupit do druhé ligy. 

Během svého působení v Písku se mu podařilo distančně vystudovat zemědělskou univerzitu 

v Praze a získat titul inženýra. V závěru své bohaté hráčské kariéry působil jako trenér i hráč 

v Hluboké nad Vltavou. 

 Po ukončení aktivní činnosti se věnoval trénování mládeže, kde mu v Českých 

Budějovicích prošli pod rukama budoucí členové národního týmu jako Vladimír Caldr či Jiří 

Lála. V letech 1974–1990 byl předsedou krajského svazu ledního hokeje. Dvě volební období 

v osmdesátých letech strávil jako předseda trenérské komise Českého svazu LH.146 Během 

svého trenérského působení se proslavil výrokem, že upřednostňuje děti z vesnice, protože 

více poslouchají a více pracují než děti z města. V současné době se Zdeňku Kauckému splnil 

sen, kdy se jeho milovaný Motor dostal po dlouhých letech zpět do nejvyšší české soutěže 

v ledním hokeji. Pokud to situace dovolí, tak nevynechá ani jeden domácí zápas svého 

celku.147 

  

 
145 Dle ústního sdělení Ing. Zdeňka Kauckého, 29. 7. 2019. 
146 LHOTA, Ladislav. Co dnes dělá bojovník z Felbabky? In: hokejclub, str. 6. 
147 Dle ústního sdělení Ing. Zdeňka Kauckého, 29. 7. 2019. 
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5.3.2 Antonín Čepelák st. (1918–2000) 

 Dodnes platí v očích všech pamětníků za nejlepšího hráče, který kdy 

za Felbabku hrál. Byl jedním ze zakládajících členů a zároveň byl již od 

začátku kapitánem tohoto mužstva. Během své kariéry dostával nabídky od 

prvoligových mužstev, zejména pak od TJ Baník Chomutov ZJF a I. ČLTK 

Praha. V ledním hokeji byl dokonce členem širšího reprezentačního výběru, 

kde měl absolvovat dva přípravné zápasy. Kromě hokeje byl i výborným 

fotbalistou, když nastupoval za v té době druholigové Hořovice a poté za 

Čelákovice. Do svého prvoligového mužstva ho chtěl získat SK Rakovník.148 

 Antonín Čepelák pocházel z Felbabky a svůj mimořádný sportovní 

talent potvrzoval již od svého mládí. Ve svých třinácti letech dominoval 

v lehkoatletických závodech, koketoval s dospělým fotbalem ve Felbabce 

a hrál lední hokej v Hořovicích. Ve svých 19 letech byl jedním ze zakladatelů 

místního oddílu ledního hokeje a od samotných začátků patřil mezi jeho největší lídry.149 

 Na jeho hráčské kvality vzpomíná i budoucí mnohaletý hráč první ligy Zdeněk Kaucký. 

„To byl naprostý středobod družstva, bez něj to prostě nešlo, na něm to všechno stálo. To byl 

opravdový kapitán.“150 Vyčníval zejména na tu dobu dokonalou technikou hole. Během své 

kariéry vsítil nespočet branek (oficiálních v kronice pouze 56), jako kuriozitu lze připomenout 

zápis sedmi přesných tref v utkání s SK Černošice.151 Jeho nepostradatelný význam pro 

mužstvo ukazuje i fakt, že z postu útočníka si během zápasu přecházel odpočinout na pozici 

obránce, aby si oddechnul a nemusel kvůli tomu střídat.152 

 Podobnou výkonnostní úroveň jako v ledním hokeji měl Antonín Čepelák i ve fotbale, 

kde se přes Podluhy dostal do divizního Slavoje Osek a následně do IVO Žebrák, tam si zahrál 

s legendárním Nejedlým, to mu bylo teprve 16 let.153 Jeho fotbalová kariéra je ovšem 

 
148 Dle ústního sdělení Antonína Čepeláka, 9. 8. 2019. 
149 SAMEC, Zdeněk. Když Felbabce vládli Čepelákové. In: Podbrdské noviny. 
150 Dle ústního sdělení Ing. Zdeňka Kauckého, 29. 7. 2019. 
151 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 13–86 a 104–112. 
152 Dle ústního sdělení Antonína Čepeláka, 9. 8. 2019. 
153 SAMEC, Zdeněk. Když Felbabce vládli Čepelákové. In: Podbrdské noviny. 
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spojena zejména s Hořovicemi, které při jeho příchodu hrávaly divizi, ale s Čepelákem v týmu 

se jim podařilo postoupit do druhé ligy kterou si zahrály v letech 1948–1949.154 

 Velkou stopu zanechal také v Čelákovicích, kam se přestěhoval při rodinné krizi v roce 

1954. Nastupoval zde za fotbalový „B“ tým, ale ještě tu samou sezonu se dostal do prvního 

týmu, který v tu dobu hrál druhou ligu.155 S jeho přičiněním si Čelákovice připsaly 

v následující sezoně klubové maximum, když se umístily na čtvrtém místě druhé ligy.156 

V Čelákovicích hrál samozřejmě i lední hokej. Při jeho příchodu hráli místní pouze okresní 

přebor, za tři roky působení Antonína Čepeláka se dostali až do divize. To všechno těsně před 

čtyřicátými narozeninami. 

 Na závěr aktivní kariéry se vrátil zpět na Felbabku, kde pomohl ve svých 42 letech 

vrátit místní oddíl do krajského přeboru. Následovaly však vleklejší zdravotní problémy, které 

ukončily aktivní sportovní činnost Antonína Čepeláka. O to obdivuhodněji působí fakt, že 

když bylo Čepelákovi 50 let, měla fotbalová Felbabka nedostatek hráčů, ozvali se tak 

Čepelákovi, jestli by jim nepomohl s jedním zápasem, ten nakonec odehrál celou sezonu, 

a dokonce se stal nejlepším střelcem mužstva s průměrem téměř gólu na zápas.  

 Mimo sportovní kariéru měl Antonín Čepelák dva syny a jednu dceru, oba synové se 

pak zapsali nesmazatelným písmem do historie místního sportu.157 

  

 
154 SAMEC, Zdeněk. Proměny a příběhy Hořovic 2, str. 53. 
155 Dle ústního sdělení Antonína Čepeláka, 9. 8. 2019. 
156 Dostupné online: https://www.fotbalovaskola.com/historie, 14. 2. 2021. 
157 Dle ústního sdělení Antonína Čepeláka, 9. 8. 2019. 

https://www.fotbalovaskola.com/historie
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5.3.3 Antonín Čepelák ml. (24. 2. 1943) 

 Nejlepší hráč druhé generace a zároveň nejlepší střelec 

(co se týče počtu branek v klubové historii). Mimo hokej se 

věnoval také fotbalu, stolnímu tenisu a byl cvičitelem v místním 

Sokole. Celou svoji aktivní kariéru spojil s týmem Felbabky.158 

 Antonín Čepelák se narodil roku 1943 v Tlustici, ale hned 

ve svých dvou letech se stěhoval na Felbabku, další stěhování 

přichází v 11 letech, kdy se kvůli rodinné krizi musel přesunout 

do Čelákovic. Tam strávil čtyři roky a po uklidnění rodinné 

situace se vrací zpět na Felbabku, kde začíná od roku 

1960 nastupovat za místní mužstva.159 Jeho talentu si všímal i dobový tisk. „Doba se mění. 

Ale hokejisté vyrůstají na Felbabce dál. K nedělnímu utkání se Žbrákem přijeli felbabští 

dorostenci autobusem. Oblékli si moderní výstroj a vyhráli 4:1. A ten nejlepší z nich byl opět 

Čepelák. Syn Tondy Čepeláka, sám dal tři branky, jednu hezčí druhé.“160 

 Slibně se rozvíjející potenciál Čepeláka byl po roce přerušen povinnou vojenskou 

službou, během níž lední hokej nehrál vůbec. Po návratu se však stává oporou mužstva a ve 

většině sezon, ve kterých nastoupí, vstřelí více než polovinu branek svého týmu. Na jeho 

důležitost poukazuje i bývalý spoluhráč Josef Plecitý. „Na Tondovi to tenkrát dost stálo, on 

dával skoro polovinu našich gólů. Hlavně nájezdy, to dal deset z deseti.“161 Vynikal, stejně 

jako jeho otec, velkou silou, podsaditou postavou, na tu dobu velmi kvalitní technikou hole 

a hráčským instinktem.162 Že se nejenom svým výkonem, ale i důležitostí pro tým rovnal 

svému otci, ukazuje Josef Plecitý. „On tohle měl po tátovi, ten taky si vzal puk za vlastní 

brankou a už ho nikomu nepůjčil a projel celé hřiště.“163 

 Na vysoké úrovni hrál také fotbal, nastupoval za Hořovice, jež v té době hrály krajský 

přebor. V roce 1965 se ve Felbabce zakládá oddíl stolního tenisu a od samotného začátku je 

jeho součástí i Antonín Čepelák hrající okresní přebor. V roce 1968 však přichází tvrdá rána – 

zranění z fotbalového zápasu, následná operace přetržených křížových vazů a natrženého 

 
158 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 112–170. 
159 Dle ústního sdělení Antonína Čepeláka, 9. 8. 2019. 
160 Osobní archiv Antonína Čepeláka 
161 Dle ústního sdělení Josefa Plecitého, 14. 8. 2019. 
162 Dle ústního sdělení Josefa Hlavačky, 11. 8. 2019. 
163 Dle ústního sdělení Josefa Plecitého, 14. 8. 2019. 
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menisku. Po prodělání této operace se k fotbalu už nevrátil a s určitými omezeními hrál 

pouze lední hokej za Felbabku, i přes drobný handicap patřil stále k nepostradatelným. Po 

zranění absolvoval kurzy pro získání trenérské hokejové i fotbalové licence, je tak hrajícím 

trenérem hokeje i fotbalu. Zároveň se stává hlavním jednatelem oddílu stolního tenisu 

a cvičitelem v místním Sokole. „Já jsem tam byl vlastně každý den,“ vzpomíná s úsměvem 

Antonín Čepelák.164 

 Antonín Čepelák patřil mezi nejlepší hráče ledního hokeje v šedesátých 

a sedmdesátých letech dvacátého století, často si jej „vypůjčovali“ na důležité zápasy, ve 

kterých šlo většinou o postup do vyšší soutěže. Několikrát takhle pomohl Podluhům, 

Neumětelům a Hořovicím.165 Za Felbabku hrál až do roku 1980, kdy kvůli dvěma faktorům 

skončil. Tím prvním byly zdravotní problémy s artrózou kyčelního kloubu, ale zejména šlo 

o druhou věc – politikaření na pozici předsedy TJ, když nebyl zvolen předsedou z důvodu 

neangažovanosti v komunistické straně. „Představ si, já se tady o to deset let starám, hraju 

a trénuju hokej i fotbal, dělám ping pong, cvičím děti a oni si zvolí někoho, kdo nám nepřišel 

ani pomoct s ledem, a jenom protože je ve straně? To byla poslední kapka, pak už jsem tam 

nikdy nešel,“ 166 vzpomíná Antonín Čepelák. 

 Po skončení s aktivním hraním za místní celek získává nabídku z Berouna, který 

nastartoval hokejový vzestup. Tento přestup byl ovšem zamítnut. Antonín Čepelák se 

i v současné době, kdy oslaví 79. narozeniny, stále udržuje v dobré fyzické kondici. V zimě 

zdolává místní kopce na běžkách, v létě jezdí pravidelně oblíbený osmdesátikilometrový 

okruh na kole či chodí každý týden hrát s místními nohejbal. 

  

 
164 Dle ústního sdělení Antonína Čepeláka, 9. 8. 2019. 
165 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 491. 
166 Dle ústního sdělení Antonína Čepeláka, 9. 8. 2019. 
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5.3.4 Karel Čepelák I. (Kráva) 

 Jeden z nejlepších brankářů na Podbrdsku všech dob. Narodil se 

v blízkých Rejkovicích, ale celou svoji aktivní kariéru spojil s týmem 

Felbabky. Patřil mezi zakládající členy místního celku. Byl vzrůstem největší 

hráč felbabského mužstva, pravděpodobně proto si vysloužil přezdívku 

„Kráva“. Za Felbabku chytal až do sezony 1951/1952, následně se 

odstěhoval ke Karlovým Varům.167 

 Podle mnohých to byl nejlepší brankář, který kdy chytal za 

Felbabku. V pohybu ho nelimitovala ani jeho vysoká postava. Byl to samouk 

a brankářské technice se učil z časopisu – podle návodu Bohumila Modrého 

a doma před zrcadlem. V té době to brankáři neměli lehké, měli minimální 

výstroj a v tehdejším pojetí hry také padalo velké množství branek. Přesto 

Čepelák dokázal vychytat 18 čistých kont, což ho jednoznačně řadí na prvé 

místo mezi felbabskými brankáři. Za svoje kvalitní výkony si několikrát vysloužil pozvánku do 

krajských výběrů. 

 Za Felbabku chytal až do sezony 1951/1952, nicméně se nezúčastnil 

nejvýznamnějšího zápasu místního oddílu, a to kvalifikace o první ligu roku 1947 v Havlíčkově 

Brodě. O jeho nepřítomnosti koluje řada fakty nepodložených domněnek, někteří 

z pamětníků mu to ovšem vyčítají dodnes. Objektivně si musíme přiznat, že to byl 

pravděpodobně stěžejní faktor neúspěchu v kvalifikačním zápase, který Felbabka prohrála 

7:2.  

 Po jeho odchodu můžeme pozorovat znatelný pokles výkonnosti místního mužstva, 

když prohrává mnohdy i dvouciferným rozdílem.168 Karel Čepelák se kvůli pracovní nabídce 

odstěhoval do Slavkova u Karlových Varů, tam také v domově pro seniory zemřel. Na 

Felbabku však nikdy nezanevřel a pravidelně ji navštěvoval, zejména při oslavách nějakého 

klubového jubilea.169 

  

 
167 Dle ústního sdělení Antonína Čepeláka, 9. 8. 2019. 
168 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 9–69. 
169 Dle ústního sdělení Václava Hampla, 29. 8. 2019. 
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5.3.5 Josef Veselý (1926–1996) 

 Josef Veselý se narodil v sousedních Podluzích, kde strávil 

valnou většinu své hokejové i fotbalové kariéry, ale největší 

úspěchy na kluzištích získal během šesti sezon odehraných na 

Felbabce. Během působení v místním klubu se dostal několikrát 

do výběru Podbrdska, odehrál čtyři sezony v divizi, ale hlavně se 

stal členem širšího týmu reprezentace.170 

 Na Felbabku přichází roku 1943, kdy nastupuje nejprve za 

dorostenecké mužstvo, ale jelikož vyniká nad ostatními, tak si jej 

ten samý rok „vytahují“ v necelých 17 letech do prvního mužstva 

a stává se jeho pevnou součástí. V tomto mužstvu hraje 

nepřetržitě až do svého návratu z vojny roku 1950, kdy musí být na základě tehdejšího 

přestupního řádu uvolněn do Podluh, tam následně hraje až do svých 43 let (více viz 

nejvýznamnější osobnosti Podluh).171 

 Kromě těchto pěti nejlepších se v dresu Felbabky vystřídali další významní hokejisté, 

jako je například Leo Gudas, bývalý český reprezentant a dvojnásobný mistr české nejvyšší 

soutěže a zároveň otec současného obránce NHL Radko Gudase. Dále můžeme jmenovat: 

Josefa Čepeláka, Karla Čepeláka II., Josefa Plecitého, Josefa Maleckého, Josefa Sojku, Josefa 

Hlavačku, Antonína Cvárovského, Václava Hampla a mnoho dalších. 

  

 
170 Dle ústního sdělení Josefa Veselého, 13. 9. 2019. 
171 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního Felbabka, str. 31–64. 



47 
 

6 Holoubkov 

 Obec Holoubkov se nachází na severozápadním úpatí Brd v údolí Holoubkovského 

potoka. V současné době se její populace pohybuje okolo hodnoty 1 500 obyvatel, nicméně 

v období největších hokejových úspěchů čítala místní obec okolo 800 obyvatel.172 Holoubkov 

má výhodnou strategickou pozici, jelikož leží hned vedle sjezdu na 50. kilometru při dálnici 

D5. Již v minulosti obcí procházely významné cesty a pro své „sevření“ přírodními parky 

a CHKO byla významnou turistickou destinací počátku minulého století, kdy zde vznikala řada 

vil pražských a plzeňských obyvatel. Velkou historii má i místní průmyslová výroba, která se 

do jisté míry přičinila o celostátní hokejové úspěchy. Hlavní dominantou obce je 

Holoubkovský rybník o rozloze 14,5 ha, který se táhne podél celé obce.173 

 Jižní část obce je obklopena přírodním parkem Trhoň s nejvyšším bodem Trhoň, který 

dosahuje výšky 624 metrů nad mořem a vypíná se hned nad obcí. Dalším důležitým vrchem, 

který uzavírá Holoubkov na jeho západní straně, je Vydřiduch s nadmořskou výškou 

513 metrů nad mořem, na severní straně se nachází přírodní park Radeč s nejvyšším bodem 

Radeč a nadmořskou výškou 721 metrů nad mořem. Trhoň i Radeč jsou řazeny do 

geomorfologického celku Brdské vrchoviny, v současné době ovšem nejsou součástí CHKO 

Brdy, které na ně plynule navazuje. Holoubkov je tak obklopen krásnou přírodou.174 

 První historická zmínka o Holoubkovu se datuje na rok 1379, kdy je majetkem 

Rožmberků a v jejich urbáři je uveden hned dvakrát. Jednou na panství hradu Vlčtejna 

a podruhé na panství strašického hradu. Holoubkov měl v té době 20 lánů. Později byl 

Holoubkov zbirožského panství a nejspíše v 15. století zanikl. Nicméně stávala zde železná 

huť, o které je psáno v roce 1505, že stávala už odedávna. Nejvíce se na ní podepsala 

třicetiletá válka, která ji zdrancovala. Ve Zbirožském urbáři se roku 1652 říká, že u pusté vsi 

Holoubkova stával železný hamr, který je již ale letá pustý. Stále zde však existoval místní 

rybník a lom na kámen. 

 Roku 1662 byla železná huť obnovena, znovu byl postaven hamr a roku 1688 byla 

stavěna vysoká pec.175 Počátkem 18. století zde žili: šichtmistr, uhlíř, dva horníci, zalevač, dva 

 
172 ADAMEC, Jaroslav. Kronika obce Holoubkov i. díl, str. 10–11. 
173 ZIEGLEROVÁ, Věra. Holoubkov 1900–2000, str. 2. 
174 HAJŠMAN, Jan. Tajemství brdských vrcholů II., str.134; 166 a 174. 
175 HAJŠMAN, Jan. Brdy opět otevřené, str. 68–69. 
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tovaryši při peci, hornický tovaryš, tlukač rudy, kovář a řezník.176 Ještě v mapách z roku 1720 

není Holoubkov označen symbolem pro ves, ale pouze symbolem pro zájezdní hospodu a pro 

výrobu železa. V polovině 18. století zde stálo kromě železářského provozu ještě 10 domků, 

hospoda, kovárna, masné krámy a pekárna.  

 Velký rozvoj obce přichází roku 1862, kdy dochází k otevření České západní dráhy 

Praha – Plzeň – Brod nad Lesy procházející přes Holoubkov. Zbirožské panství kupuje 

B. H. Strousberg s velkými industrializačními plány. Rozšiřuje železářskou výrobu a zároveň 

buduje továrnu na železniční vagony. Dlouho ovšem nevydrží a panství kupuje Maxmilián 

Hopfengärtner, který jako první začíná výrobu směrovat k obráběcím strojům. Po druhé 

světové válce byl podnik zestátněn, přesto se stále držel osvědčených výrobních postupů 

a stále se věnoval výrobě obráběcích strojů, vrtaček, soustruhů a fréz. Od této doby se 

podnik jmenuje TOS a následně Kovosvit. S touto výrobou pokračuje dodnes.177 S rozvojem 

místní firmy souvisí i výrazný nárůst obyvatel, který po druhé světové válce činí rovných 806. 

S postupem průmyslu se početní křivka obyvatelstva zvedá nepřetržitě až do současných 

1 500.178 

 Holoubkov se může také pyšnit jedním unikátem. Je totiž vlastníkem jediné oficiální 

sjezdovky v Brdech. Na vrchu Trhoň se v roce 1973 místní skupinka nadšenců z tělovýchovné 

jednotky rozhodla zrealizovat projekt vybudování sjezdové tratě. Podařilo se jim vyjednat 

všechna opatření a podmínky, zároveň získali patřičné sponzorské dary, díky tomu vytvořili 

240 metrů dlouhou sjezdovku, která má převýšení 55 metrů a šířku 12–20 metrů. Nenajdete 

zde žádná sněžná děla, pouze přírodní sníh. V horní polovině pod trávou vykukuje plastový 

kartáč, který má zabránit případnému poškození lyží, jelikož zdejší podklad je více kamenitý. 

Důležitou poznámkou je, že sjezdovka nemá žádný vlastní vlek, přesto se na ní v minulosti 

jezdily i závody. Je jasné, že nejlepší roky má již sjezdovka za sebou, ale i v současnosti se 

najdou nadšenci, kteří zde sjíždějí, jedná se zejména o snowboardisty jezdící v hlubokém 

sněhu. Na horní stanici sjezdovky v nadmořské výšce 547 metrů byla roku 1978 postavena 

dřevěná lyžařská chata, která je také jedinou svého druhu v celých Brdech. Během desátého 

 
176 ZIEGLEROVÁ, Věra. Holoubkov 1900–2000, str. 32–33. 
177 HAJŠMAN, Jan. Brdy opět otevřené, str. 69–70. 
178 ZIEGLEROVÁ, Věra. Holoubkov 1900–2000, str. 4. 
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výročí své existence však byla nešťastně zapálena. Chata byla ovšem velmi oblíbená, a tak 

ještě v témže roce stála na shodném místě chata nová.179 

6.1 Lední hokej v Holoubkově 

 Lední hokej v Holoubkově měl dlouhou tradici, která trvala celých 47 let. Holoubkov 

je díky svým výsledkům nejúspěšnějším oddílem ledního hokeje na Podbrdsku, jako jediný se 

totiž v sezoně 1952/1953 dostal do první ligy (dnešní extraligy) a i během ostatních sezon 

prokazoval vysokou kvalitu, když všechny své sezony odehrál (až na výjimky) v druhé či třetí 

nejvyšší klubové úrovni na našem území.180 Velkou výhodou oproti ostatním podbrdským 

mužstvům byla finanční stránka, kterou zajištovaly nejprve firmy TOS a poté Kovosvit. 

V místním klubu vyrostla řada hokejistů, kteří následně nastupovali za prvoligovou Škodu 

Plzeň a často v ní patřili mezi klíčové hráče. Holoubkov se může pochlubit i několika 

reprezentanty, jmenovitě jimi byli Miloslav Vinš, Jaroslav Veselý, Václav Jedlička, Jan Novák, 

František Kuneš a Zdeněk Tůma.181 

6.1.1 Začátek ledního hokeje v Holoubkově (1931–1939) 

 První písemné zmínky o organizovaném ledním hokeji v obci Holoubkov se objevují již 

v roce 1931. Předpokládá se ovšem, že lední hokej nebo jeho obdoba se v Holoubkově 

provozoval již dříve. Obec má totiž ideální podmínky pro zimní sporty. Nachází se na 

samotném úpatí Brd, ale hlavně disponuje velkým Holoubkovským rybníkem. O nadšení 

z nové hry píše i oddílová kronika. „Na našem rybníku bylo vždy v zimě velmi živo. Hokejky 

rostly na stráních kolem a dřevěný špalík nebo tenisák dobře nahradil gumový puk. Na 

několik hřištích současně se hrála důležitá střetnutí místních hokejových nadšenců. Často se 

hrálo dlouho do noci, při svitu měsíce, kdy už ani nebyl vidět puk.“182 Prvními soupeři ještě 

neorganizovanému oddílu byli místní lyžaři, kteří přijímali výzvu a místo lyží často nazouvali 

brusle. 

 První organizovanou akcí se stává účast v turnaji roku 1931/1932, kdy místní skupina 

nadšenců, kteří neměli žádné finanční prostředky, výstroj i hokejky vlastní výroby, nastoupila 

pod hlavičkou DTJ Holoubkov do turnaje pěti družstev DTJ v Plzni. Hned první turnaj končí 

velkým úspěchem, jelikož Holoubkovští vyhrávají, dokonce poráží již registrovaná mužstva 

 
179 HAJŠMAN, Jan. Tajemství brdských vrcholů II., str. 168. 
180 GUT, Karel. 100 let českého hokeje, str. 128. 
181 Dle ústního sdělení Heleny Pinkavové 29. 12. 2021. 
182 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 4. 
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Viktorie a Čechie Plzeň. Jako lídři prvního mužstva se ukazují bratři Jan a Ferdinand Řežní, 

kteří vstřelili naprostou většinu branek.183 

 Po nastalém úspěchu se 30. října 1932 koná ustavující schůze klubu ledního hokeje 

v Holoubkově. Na této schůzi byli zvoleni i první funkcionáři týmu. Předsedou se stává Josef 

Vild, jednatelem Pavel Plos, který byl však záhy vyměněn za Josefa Inemana, vedoucím 

mužstva je František Novák. Současně byl odsouhlasen první název klubu HCH – Hockeyový 

Club Holoubkov, tento název si místní mužstvo ponechalo až do roku 1948. Touto schůzí 

začíná oficiální historie klubu ledního hokeje v Holoubkově. Místní mužstvo je rovnou 

přihlášeno do mistrovské soutěže západočeské hokejové župy v Plzni. 

 V první ryze mistrovské sezoně se místní hokejový klub účastní první třídy Podbrdské 

župy a uspokojivými výkony končí uprostřed tabulky. Je také vytvořeno domácí hřiště na 

Holoubkovském rybníce, kde jsou postaveny první pevné mantinely, které zatím sahaly 

pouze do výšky 20 centimetrů.184 Následující dva ročníky jsou pro lední hokej velmi 

nevhodné. Během prvního z nich se dokonce může odehrát pouze jedno mistrovské utkání, 

ve kterém Holoubkov remizuje s SK Plzeň 1:1. Jelikož v Plzni nebyly podmínky možné pro 

vytvoření ledu a tehdejší pravidla znemožňovala přesunutí zápasu na led do Holoubkova, 

ukončila se soutěž pouze s tímto zápasem. Holoubkov kvůli tomu sestupuje do druhé třídy 

Podbrdské župy.185 Příjemným okamžikem této sezony byl přátelský zápas s mistrem celé 

Podbrdské župy (I. ČLTK Plzeň), domácí Holoubkovští si díky hattricku Řežného připsali 

vítězství 3:1.186 Druhá jmenovaná na led chudá sezona byla odehrána prostřednictvím dvou 

turnajů, na kterých Holoubkovští nenašli přemožitele a zúčastnili se kvalifikace o návrat do 

první třídy Podbrdské župy. V brance se poprvé objevuje Boreček a jeho výkony jsou velkým 

příslibem do budoucna, v útoku stále dominuje Řežný, který střílí sedm branek z dvanácti.187 

V zápasech kvalifikace Holoubkovští jasně dominovali a po výhrách 8:0 nad Štáhlavy a 5:0 

nad SK Plzeň se vrátili zpět do první třídy. Drobný úspěch oslavili i funkcionáři místního celku, 

když se povedlo dostat Josefu Inemanovi do župního hokejového výboru.188 

 
183 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 4. 
184 Dostupné online: https://www.holoubkovskyrybnik.cz/historie-ledniho-hokeje/ , 14. 1. 2022. 
185 HC Holoubkov – SK Plzeň 1:1. In: Nová Doba, 28. 1. 1934, str. 4. 
186 Překvapující porážka I. ČLTK Plzeň v Holoubkově. In: Večerník Českého Slova. 11. 2. 1934, str. 5. 
187 K nedělnímu mistrovství západočeské kanady. In: Nová Doba, 15. 1. 1935, str. 4. 
188 Hockeyové výsledky. In: Nová Doba, 21. 1. 1935, str. 5. 

https://www.holoubkovskyrybnik.cz/historie-ledniho-hokeje/
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 V sezoně 1935/1936 nastupují Holoubkovští v první třídě Podbrdské župy a díky 

obětavým a kvalitním výkonům se jim povede základní část vyhrát, stejně tak se jim vede 

i v kvalifikaci o divizi. V přípravném utkání s divizním I. ČLTK Plzeň dokazuje místní mužstvo 

svou kvalitu, opět svého velkého soka poráží, tentokrát 6:2.189 Zásluhou vítězství v kvalifikaci 

si HCH zajistil postup do divize, tedy do druhé nejvyšší výkonnostní úrovně té doby.  

 V první divizní sezoně se Holoubkov utkává s mužstvy I. ČLTK Plzeň, DSK Tábor, Skauti 

Třeboň, LK Příbram a SK Písek. Soupisku pro tuto soutěž tvořili Václav Boreček, Jan Jonák, 

Josef Jonák, Ferdinand Řežný, Jan Řežný, Jaroslav Kůla, Václav Třeška, Jaroslav Pěnkava, 

Vladislav Winš, Bohumil Lisý, František Riedl a Jan Kasík. Vyšší finanční náročnost soutěže 

však přidělávala funkcionářům velké starosti. Holoubkov musel nechávat volbu hřiště na 

soupeři, a to s tím, že v jednom dni odehráli dva zápasy. Například při výjezdu do Písku tak 

dopolední utkání skončilo remízou 1:1, ale v odpoledním již podbrdským hokejistům došly 

síly a prohráli vysoko 1:8. I přes finanční obtíže se podařilo v divizi zachránit i pro příští 

sezonu. 

 V mistrovském ročníku 1937/1938 se začaly postupně projevovat již získané 

zkušenosti klíčových hráčů, i s pokračujícími finančními trablemi se HCH umístil na krásném 

druhém místě ve své župě. Opakem byl následující ročník, ve kterém se divizní příslušnost 

nepodařilo uhájit. Okupace hitlerovským Německem postihovala všechny oblasti života, 

sport nevyjímaje. Bylo zrušeno DTJ, a tak celý odbor velmi úspěšné házené přechází pod 

hlavičku HCH. Bohatá aktivita házenkářského odboru výrazně zlepšila finanční možnosti 

hokejového mužstva. To ještě pro zajištění příští sezony uspořádalo první ples hokejistů. 

Nicméně o lední hokej byl v Holoubkově velký zájem, dokazují to i počty aktivních členů, kdy 

na začátku sezony 1938/1939 jich bylo hned 58 a z toho 8 dorostenců. Je také založeno 

záložní mužstvo, ve kterém se již vyskytuje teprve 14letý Miloslav Vinš. Ples a spojení 

s házenou přineslo výrazné zlepšení finanční situace místního oddílu.190 

 V posledním ročníku této dekády se Holoubkov umisťuje na předních pozicích první 

Podbrdské župy. Velké úspěchy ovšem sklízí při turnajích. Nečekaně vítězí na Binderově 

turnaji, kde postupně poráží SVS Plzeň 8:1, remizuje s I. ČLTK Plzeň 1:1 a ve finále udolává 

 
189 Včera byla zahájena kanada na Plzeňsku. In: České slovo, 16. 12. 1935, str. 5. 
190 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 6–8. 
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Novou Huť 1:0.191 V témže roce se podaří ještě vyhrát Holubův memoriál v Nové Huti. V této 

sezoně je také výrazně oceněna práce s mládeží, protože místní dorostenecké mužstvo se 

stává mistrem celé západočeské župy, tím se řadí mezi nejlepší dorosty v celé republice. 

Zejména pak útok Šlapák – Vinš – Černý podává výborné výkony a je to velký příslib do 

budoucna.192 

6.1.2 Divize, trénink a první sponzor (1940–1949) 

 V první sezoně čtyřicátých let už v hlavním mužstvu stabilně nastupuje jeden 

z nejlepších dorosteneckých útoků v celé republice a velkou měrou přispívá ke zlepšeným 

výkonům. Holoubkov vyhrává první třídu Podbrdské župy a zajišťuje si místo v divizi – druhé 

nejvyšší tuzemské soutěži. Jako bonus této sezony je obhájení prvenství na Binderově 

turnaji. Holoubkovští vyhrávají Binderův turnaj i potřetí v sezoně 1941/1942 a pouze kvůli 

změně pravidel se nestávají jeho trvalým vítězem.193 

 Právě sezona 1941/1942 je svým způsobem přelomová. Kromě Binderova turnaje si 

HCH vede velmi dobře i v divizi a končí na krásném druhém místě, když ve finálovém utkání 

skupiny proti SK Rokycany prohrávají 2:3. Velký úspěch slaví místní oddíl i na funkcionářské 

pozici, když je Josef Ineman zvolen místopředsedou výboru západočeské župy ledního 

hokeje. Rozhodně největší ohlas v této sezoně mělo přátelské utkání proti mistru první ligy I. 

ČLTK Praha na Holoubkovském rybníce. V sestavě I. ČLTK Praha nastoupila řada 

reprezentantů v čele s Jarkovským, Pácaltem a Drobným. Domácí se před bouřlivou 

atmosférou 700 diváku vypjali k nevídanému výkonu a proti nejlepšímu tuzemskému celku 

uhráli remízu 1:1.194 Největší zásluhu na tomto výsledku měl domácí brankář Boreček, 

kterého vychválil i jediný střelec hostí Pácalt. „Ještě že z té branky vyjel, jinak bychom si snad 

nebyli dali ani ten jeden,“195 uvedl v rozhovoru pro tisk. Ještě zásadnější pro následující vývoj 

ledního hokeje v Holoubkově byla debata se soupeřem. Právě po této debatě byl zvolen 

první trenér Jan Řežný, který začal s týmem dělat pravidelné tréninky. „Snažil se vést tréninky 

podle moderních metod. Slalom mezi rozestavěnými židlemi na ledě, důslednější trénink 

 
191 Dostupné online: https://www.holoubkovskyrybnik.cz/historie-ledniho-hokeje/, 16. 1. 2022. 
192 Archiv TJ Holoubkov. 
193 Dostupné online: https://www.holoubkovskyrybnik.cz/historie-ledniho-hokeje/, 16. 1. 2022. 
194 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 10–12. 
195 Muži týdne. In: Nová Doba, 25. 1. 1942, str. 5. 

https://www.holoubkovskyrybnik.cz/historie-ledniho-hokeje/
https://www.holoubkovskyrybnik.cz/historie-ledniho-hokeje/
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střelby, trénink brankářů, to vše mělo za následek kvalitnější výkony našich hokejistů,“196 píše 

se v kronice. 

 Velký úspěch přichází v sezoně 1943/1944, kdy Holoubkov vyhrává svou divizní 

skupinu po přesvědčivých výsledcích 2:0 nad Viktorií Plzeň, 2:0 nad I. ČLTK Plzeň, 2:1 na 

Sedlcem, 2:0 nad Novou Hutí, jediná porážka přichází až s Osekem v poměru 2:3. Přesto je 

vidět výborná hra Holoubkova zejména směrem dozadu, když třikrát z pěti zápasů dokázali 

udržet čisté konto. Dle komentáře z tisku jsou nejlepšími obránci v západočeské divizi Kouřim 

a Jonák, v útoku hraje prim dorostenecký útok v čele se svým mozkem Miloslavem Vinšem. 

Holoubkov měl postoupit do první ligy, ale jelikož došlo k reorganizacím soutěží, musel se 

spokojit se setrváním v divizi. 

 Poslední válečná sezona silně ovlivnila průběh sportovního dění, veškeré mistrovské 

soutěže byly pozastaveny a hrály se pouze náhradní zimní hry. Během tohoto období mění 

HCH trenéra, stává se jím na krátkou dobu Rudolf Kouřim, toho ale v poválečném období 

střídá mladý Miloslav Vinš, pod jehož vedením výrazně rostly výkony mužstva.197 

 Poválečné období přináší nové možnosti, do mužstva přicházejí nové tváře jako 

Jaroslav Veselý nebo Viktor Brabenec, postupně se tak buduje nejsilnější mužstvo 

Holoubkova v jeho dosavadní historii. Do sezony 1947/1948 nastupuje Holoubkov ve složení: 

Boreček, Kratochvíl, bratři Jonákové, Veselý, Vinš, Winš, Šlapák, Brabenec, Černý, Lisý, Řežný, 

Adamec, Mojžíš, Runt, Jedlička st.198 Bohužel tato sezona je pro nedostatečnou zimu zrušena 

a není odehrán ani jeden zápas. Nicméně vedení klubu neotálelo a pořídilo kvalitní osvětlení 

shodné s osvětlením na pražské Štvanici. Únor 1948 promluvil i do sportu, a když je 

vytvořena jednotná tělovýchovná organizace Sokol, oddíl ledního hokeje a házené je jedním 

z prvních, kteří vstupují do sjednocené organizace. Nejzásadnější událostí této zimy ale je, že 

se podaří vyjednat s místní firmou TOS (továrny na obráběcí stroje) spolupráce, takže HCH se 

poprvé od svého vzniku může spolehnout na finančního sponzora. Příchodem sponzora 

přichází prudký vzestup výkonnosti mužstva.199 

 
196 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 12. 
197 Tamtéž, str. 13–14. 
198 Z kuchyně HC Holoubkov. Malý, ale dobrý. In: Nová Doba, str. 4. 
199 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 14. 
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 Se sponzorem v zádech nastoupili Holoubkovští do následující sezony a okamžitě se 

to projevilo na jejich výsledcích. Dokázali totiž opanovat svoji divizní skupinu a postoupit do 

kvalifikace o první ligu. Během základní části si připsali velmi cenný skalp Litvínova (9:1), dále 

si bez problémů poradili s Volduchy (11:4), Osekem (6:3) a jedinou remízou byl výsledek 3:3 

proti Ústí nad Labem.200 Rozhodující utkání o vítězi skupiny přišlo proti Čechii Louny, 

Holoubkovští utkání zvládli a připsali si vítězství 6:4 před návštěvou 1 000 diváků.201 Ve 

čtvrtfinále kvalifikace se Holoubkov utkal s týmem Českých Budějovic. První utkání se hrálo 

na jihu Čech a skončilo nerozhodně 5:5. Jednalo se o velmi nadějný výsledek do odvety, 

jelikož Holoubkov se dokázal soupeři vyrovnat i bez absentujících Winše a Černého. V tomto 

zápase se dvakrát trefil Vinš a Runt, jednu branku přidal Adamec.202 Na odvetné utkání hrané 

na Holoubkovském rybníce se přišlo podívat dosud rekordních 3 500 diváků. Ti však museli 

skousnout těsnou porážku 1:2. Kvalita zápasu byla výrazně ovlivněna měkkým ledem. I díky 

těmto kvalitním výsledkům se urychlila stavba zimního stadionu v Plzni, aby mohla mužstva 

pohodlně nastupovat i ve vyšších soutěžích.203 Konkrétně hráči HCH odpracovali velké 

množství hodin, aby byl zimní stadion co nejdříve hotov. Na konci února byl zimní stadion 

hotov a historicky první branku na jeho ledě vsítil Miloslav Vinš, když nastupoval za krajský 

výběr. 

6.1.3 Zábrodský na Holoubkovském rybníce (1950–1959) 

 Na přelomu čtyřicátých a padesátých let dochází k částečné obměně mužstva, které 

hraje dále oblastní soutěž, tedy druhou nejvyšší tuzemskou úroveň. Postupně končí se svou 

aktivní kariérou bratři Jonákové, Šlapák, Winš, Řežný a místo nich nastupují mladí. Do sezony 

1951/1952 nastupuje mužstvo Sokol TOS Holoubkov v této sestavě: Pech, Pelc, Jedlička V., 

Tůma, Kuneš, Fišer, Veselý, Vinš, Klír, Adamec, Ježek, Jedlička J., Jonák ml.204 To, co se 

o kousek nepovedlo v sezoně minulé, se daří v této (v minulé sezoně končí Holoubkov na 

druhém místě). Holoubkov dosahuje prvenství ve své divizní skupině, výsledky byly víc než 

jednoznačné. Rožmitál pod Třemšínem je poražen výsledkem 11:4, Rokycany 15:1, Dobříš 

11:2, Mýto 10:2 a Horní Bříza 16:1. Základní skupinu tak Holoubkov končí s celkovým skóre 

 
200 Sokol Holoubkov – sezona 1948–1949. [film] Režie František Jirava, Česko, 1949. 
201 Hockeyová divize skončena i přes nepřízeň počasí – Sever až druhý – Holoubkov vítězem. In: MF – Děčín, str. 
4. 
202 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 15. 
203 Holoubkov – Meteor Č. Budějovice 1:2. In: Rudé právo, 31. 1. 1949, str. 5. 
204 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 16. 
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63:10 v pěti zápasech.205 V kvalifikačním turnaji o postup do národního mistrovství je měla 

čekat přeci jen kvalitnější mužstva. Svou kvalitou se ale ani zdaleka nerovnala tomu 

holoubkovskému. Po dalších vysokých výhrách 10:4 nad Táborem, 9:2 nad Hostivaří, 13:2 

nad Libercem, 10:2 nad Sokolovem, na závěr přišly dvě největší výhry – 17:2 nad Litvínovem 

a 16:2 nad Mladou Boleslaví. V kvalifikaci tak Holoubkov sehrál 6 utkání s brankovým 

poměrem 75:15. V součtu se základní skupinou neprohrál HCH ani jeden z 11 mistrovských 

zápasů (se skóre 138:25), což dělá v dnešní době neuvěřitelný průměrný výsledek 13:2.206 

Sezona byla opravdu plodná a plná přátelských zápasů, tak umožnila sehrát celkem 

39 zápasů, ve kterých Holoubkov vybojoval celkové skóre 384:180. Ústřední dvojicí celého 

mužstva jsou Vinš a Veselý hrající v prvním útoku. Prvně jmenovaný je autorem rovných 

100 branek, druhý pak 89.207 

Během sezony získali Holoubkovští další primát, když odehráli na zimním stadionu v Plzni 

první mezinárodní zápas, utkali se se švédským týmem Mateus Pojkarna.208 Pro výborné 

výkony byl vybrán Jan Jonák do akademického reprezentačního mužstva a zúčastnil se s ním 

mistrovství světa ve Vídni, dále byli vybráni do juniorské reprezentace František Kuneš se 

Zdeňkem Tůmou. Poslední perličkou této sezony jsou dvě přátelská utkání proti prvoligovým 

celkům. Holoubkov v nich poráží Spartu Praha s legendárním Zábrodským v sestavě 5:4 

a následně poráží i Zbrojovku Brno v poměru 6:5.209 

 To, co se na Podbrdsku již pravděpodobně nikdy opakovat nebude, se stalo v sezoně 

1952/1953, kdy Holoubkov hrál první ligu – tuzemskou nejvyšší soutěž. Je to naprostý unikát 

i v celorepublikové hokejové historii. Holoubkov měl v té době pouze okolo 600 obyvatel, 

takto malá vesnice nikdy nehrála první ligu a v současné době je téměř 100% jistota, že tento 

primát již Holoubkovu zůstane (nebereme v potaz mužstvo Felbabky – cca 150 obyvatel –

které v roce 1946/1947 hrálo finále baráže o první ligu, v dnešní době by se tyto zápasy 

počítaly jako zápasy prvoligové, Felbabka ve finále však podlehla a utkání v základní skupině 

první ligy neodehrála).210 Mužstvo oproti minulým ročníkům doznalo pouze minimálních 

 
205 TOS Holoubkov krajským přeborníkem. In: Sokolské noviny, 9. 2. 1952, str. 4. 
206 ADAMEC, Stanislav. Nováčkové hokejového mistrovství. In: Ruch, str. 5. 
207 Úspěšná bilance hockeyového oddílu naší ZSJ. In: Měsíčník závodního časopisu TOS Holoubkov, 3. díl 1953, 
str. 4. 
208 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 15. 
209 Naděje Československého hokeje. In: Ruch, 28. 11. 1952, str. 6. 
210 GUT, Karel. 100 let českého hokeje, str. 128. 
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změn. Na povinnou vojenskou službu museli odejít Stanislav Adamec a Antonín Klír. Naopak 

do mužstva se podařilo přivést obránce Rudolfa Adama a druhého brankáře Karla Šotta. HCH 

tak nastoupil do prvoligového ročníku celkem se 13 hráči do pole. Jako domácí hřiště byl 

veden Holoubkovský rybník.211 

 První liga v této sezoně byla rozdělena na tři skupiny po sedmi účastnících. Holoubkov 

se utkal s mužstvy Sparta Praha, SONP Kladno, ATK Praha, Hutě Chomutov, Slavia Karlovy 

Vary a Leninovy závody Plzeň.212 Před startem mistrovství se místní hokejový celek utkal 

s mistrem republiky pro minulou sezonu s VŽKG a před návštěvou čítající přes 8 000 diváků 

překvapivě zvítězil 7:3, o branky se postarali Vinš (4) a Veselý (3). Další úspěch v přípravě 

představovala výhra nad Švermou Jinonice 12:4, když opět zazářila největší hvězda Vinš – 

tentokráte s pěti góly. Porážky od Českých Budějovic a Karlových Varů byly jedinými mínusy 

celé přípravy.213 

 Samotné mistrovství započalo pro Holoubkov velkolepě. Na zimním stadionu se 

v Plzni v prvním kole první ligy přestavila Sparta Praha. Na tento zápas zavítalo 

neuvěřitelných 15 000 diváků. Holoubkovští se silným sokem bojovali, nakonec brankou ve 

třetí třetině prohráli těsně 1:2, za domácí skóroval Veselý, za Spartu se prosadili Kameník 

a Zábrodský.214 Druhý zápas se odehrál opět v Plzni před 13 000 diváky, s kádrem 

reprezentantů ATK Praha prohrál Holoubkov 1:10, nutno podotknout, že domácí vzdorovali 

až do třetí třetiny, ve které již fyzicky odpadli a prohráli ji 0:6.215 První derby proti Plzni 

skončilo třetí porážkou, tentokrát 3:5. Poprvé v dresu Holoubkova nastoupil Šott, ale moc se 

nepředvedl, v první třetině inkasoval hned čtyřikrát a o vítězi bylo před 13 000 diváky 

rozhodnuto.216 První vítězství se událo na zimním stadionu Kladno, kde po dvou brankách 

Veselého a jedné Pelca, Vinše a Jedličky J. vítězí HCH 5:3. Holoubkov se opíral zejména 

o výborné výkony brankáře Pecha a útočné duo Vinš a Veselý, které dávalo naprostou 

většinu klubových branek.217 Následovala série čtyř porážek v řadě, které byly často i dosti 

vysoké, tyto výsledky se dají z části přisoudit i problémům se zraněním a malému počtu 

 
211 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 24. 
212 Naši hokejisté zahájili přebornické soutěže. In: Ruch, 28. 11. 1952, str. 6. 
213 Archiv TJ Holoubkov. 
214 Hokejisté zahájili přebor republiky. In: Práce, 16. 11. 1952, číslo 272, str. 10. 
215 Hokejisté vybojovali druhé kolo přeboru. In: Práce, 20. 11. 1952, číslo 275, str. 12. 
216 Další kolo hokejového mistrovství. In: Rudé právo, 27. 11. 1952, str. 8. 
217 Páté kolo ČSR v ledním hokeji. In: Práce, 30. 11. 1952, číslo 285, str. 8. 
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hráčů. Poté si ale Holoubkovští připsali dva cenné skalpy, když nejprve porazili soka z Plzně 

10:2 (poslední třetina skončila 7:1) a suverénně porazili SONP Kladno 19:1, což je jedním 

z nejvyšších výsledků naší ligy dodnes.218 Poslední dva zápasy mistrovství skončily porážkou – 

s Chomutovem 4:11 a se Slavií Karlovy Vary 4:7.219 Ústřední postavou mužstva byl Vinš, který 

dokázal ve 12 zápasech vstřelit 23 branek a zařadil se tak mezi 10 nejlepších střelců ročníku 

po bok takových jmen jako Miroslav Klůc, Vladimír Zábrodský či Vlastimil Bubník.220 

 Jelikož v příštím ročníku první ligy mělo dojít k výraznému zeštíhlení, sestoupila 

poslední dvě mužstva. Jedním z nich byl právě Holoubkov, který se ziskem šesti bodů za tři 

výhry obsadil předposlední šesté místo. Na základě výborných výkonů byl do hlavního 

mužstva reprezentace pozván Jaroslav Veselý, jeden z nejrychlejších bruslařů té doby, do 

širšího výběru reprezentace byl zařazen také Václav Jedlička.221 Přestože se Holoubkov 

v první lize neudržel a ihned po jedné sezoně sestoupil do druhé ligy, tak se nesmazatelně 

zapsal do historie českého ledního hokeje, a to jako tým z nejmenší vesnice (v té době mající 

okolo 600 obyvatel), který kdy nastoupil v základní skupině nejvyšší tuzemské soutěže, navíc 

ještě na rybníce.222 

 Po sestupu z nejvyšší soutěže následovala velmi těžká léta pro místní hokejový oddíl. 

I přes sestup většina mužstva zaujala, a tak naprostá většina hráčů přestoupila do klubů 

hrajících první hokejovou ligu. Pech, Kuneš, Fišer a Tůma nastoupili povinnou vojenskou 

službu do PDA Karlovy Vary, Jan Jonák do ATK Praha a Václav Jedlička do Tankisty Praha. 

Hned trojice hráčů zamířila do ZVIL Plzeň, konkrétně to byli Vinš, Veselý a Jiří Jedlička.223 

Z původního mužstva tak zůstali pouze Miloslav Pech, Miloš Ježek, Václav Pěnkava a brankář 

Karel Šott. Pro následující sezonu 1953/1954 bylo proto usilovně skládáno nové mužstvo pro 

druhou nejvyšší soutěž. Mužstvo doplnila řada dorostenců, a tak měl Holoubkov jedno 

z nejmladších mužstev ve druhé lize, věkový průměr byl 18,5 let. Do mistrovské sezony 

nastoupil TOS Holoubkov ve složení: Sulek, Uher, Plundrich E., Celer, Kebrdle, Pěnkava, 

Plundrich M., Veverka, Vostrý, Kučera, Vodička, Šott, Ježek a zkušený Pelc. Před zahájením 

mistrovské sezony zasáhla Holoubkov velká rána, když ve velmi mladém věku zemřel jeden 

 
218 Závody V. I. Lenina – TOS Holoubkov 2:10. In: Pravda, 22. 1. 1953, str. 4. 
219 Přebor republiky v ledním hokeji. In: Práce, 22. 1. 1953, číslo 18, str. 4. 
220 Dostupné online: http://avlh.sweb.cz/CZ-1952-53.pdf, 18. 1. 2022. 
221 Archiv TJ Holoubkov. 
222 GUT, Karel. 100 let českého hokeje, str. 128. 
223 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 31. 

http://avlh.sweb.cz/CZ-1952-53.pdf
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z reprezentantů a jeden z nejrychlejších hokejistů Československa – Jaroslav Veselý.224 I přes 

obětavé výkony mužstva to na úroveň druholigových soupeřů typu Kladna a Ústí nad Labem 

nestačilo a Holoubkov se umisťuje na posledním čtvrtém místě, přesto díky reorganizaci, 

která měla rozšířit druhou ligu, v této soutěži zůstává i pro příští rok, jelikož nikdo 

nesestupoval.225 

 To, co se povedlo odvrátit reorganizací v minulé sezoně, se nepovedlo v té další. TOS 

Holoubkov se opět zúčastnil celostátní druhé ligy, i tentokrát skončil na posledním (čtvrtém) 

místě své skupiny, které zajišťovalo sestup. Nutno podotknout, že během tohoto ročníku 

utrpěl Holoubkov několikrát i porážky o více než 10 branek.  

 Na první pohled by se mohlo zdát, že lední hokej v Holoubkově směřoval do záhuby. 

Jenže omlazený kolektiv vytvořil silnou partu kolem zkušeného borce Pelce a ve velmi 

náročných podmínkách se postupně utvářelo mužstvo, které mělo opět pozvednout prapor 

holoubkovského hokeje. Mladé mužstvo totiž začíná trénovat i mimo led, když se během 

sezony každý den schází téměř celé mužstvo do místní sokolovny, kde probíhá příprava na 

suchu, mnohdy také až do pozdní noci připravovali kluziště na další den. Vedle kluziště 

vyrůstá dřevěná bouda, která posléze slouží jako klubovna. Ovšem asi největší zkouškou pro 

místní nadšence je dojíždění na tréninky na zimní stadion v Plzni, jak poukazuje kronika. 

„Závodní autobus ještě nebyl a tréninkové hodiny byly našemu oddílu přidělovány od pěti 

hodin. A tak se vstávalo v půl 4 ráno a ve 4 hodiny, v hluboké noci, se na starém nákladním 

autě závodu Kovosvit, pod jednoduchou plachtou, na tvrdých lavicích, jezdilo 25 kilometrů na 

ZS do Plzně a zpět.“ Ani domácí zázemí nemělo rozhodně druholigové parametry, nebyla 

pořádná šatna, a tak posloužila stará prádelna na dvoře Adamcovic rodiny, kde se vždycky 

nechávaly hokejové tašky do příštího tréninku. Jak sami musíte uznat, podmínky to byly 

opravdu náročné, o to více ale tužili mladý a nově vznikající kolektiv hokejistů.226 

 Tréninky byly na novém mužstvu postupně znát, hned v první posestupové sezoně se 

místní hokejové mužstvo umístilo na druhém místě své skupiny v oblastní soutěži, když 

nestačilo pouze na Baník Hostivař. Návrat do druhé ligy na sebe nenechal dlouho čekat. 

Hned v sezoně 1956/1957 vyhrává TOS Holoubkov svou skupinu oblastní soutěže, když za 

 
224 Hokejisté, těžcí atleti a gymnasté v boji. In: Měsíčník závodního časopisu TOS Holoubkov, 12. díl 1953, str. 4. 
225 Sportovní zajímavosti ve zkratce. In. Práce, 28. 1. 1954, číslo 23, str. 6. 
226 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 32–33. 
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sebou nechává mužstva Hostivaře, Lán a Soběslavi. Tímto vítězstvím si zajišťuje místo 

v kvalifikaci o postup do celostátní druhé ligy.227 V této tříčlenné kvalifikaci se HCH utkává 

s Litoměřicemi a Kolínem, nicméně soupeři byli pro mladé mužstvo stále velkým soustem, 

a tak skončilo na posledním třetím místě. Díky rozsáhlé reorganizaci, která rozšiřovala 

druhou ligu na deset účastníků v každé skupině, nicméně postoupili všichni účastníci 

kvalifikace. Po dvou sezonách strávených v oblastní soutěži se Holoubkov vrátil zpět do 

druhé ligy, nutno podotknout, že s úplně jiným týmem.228 

 Značný optimismus z postupu zpět do druhé ligy byl zkalen v ročníku 1957/1958. 

Holoubkov totiž kvůli vysoké finanční náročnosti této soutěže nebyl schopen zajistit chod 

klubu a byl nucen po sedmém hracím kole ze soutěží odstoupit. Pro malý vesnický oddíl bylo 

velmi náročné dojíždění na venkovní zápasy (např. do Karlových Varů, Mladé Boleslavi či 

Havlíčkova Brodu). Následovala další sezona v oblastním přeboru, kde Holoubkov opět obstál 

a skončil na děleném druhém místě společně s Baníkem Příbram, na prvním místě se v této 

sezoně umístila TJ Tatran Horní Bříza.229 

 Před poslední sezonou této dekády se do mužstva vrací odchovanec holoubkovského 

hokeje a exligový hráč Václav Jedlička. Společně s ním se zpět do mužstva navracejí Jedlička 

J., Fišer L., Pech, Adamec, Tůma Z. a z dobře hrajícího dorostu přicházejí Rendl, Tůma A., 

Mašek, Kocourek a Fišer J. Mužstvo tak získalo velkou výkonnostní injekci od bývalých hráčů, 

kteří se přidali k pevnému jádru zrajícího mužstva, jež bylo vytvořeno v předchozích několika 

sezonách. V mistrovské části skončil Holoubkov na druhém místě za silným SONP Kladno B, 

nutno dodat, že hráči Holoubkova jako jediní ze skupiny dokázali s Kladnem držet výsledkově 

krok, jinak Kladno vyhrávalo mnohokrát s rozdílem vyšším než deset branek. Tato sezona je 

poslední pro dlouholetého hráče Miloslava Pelce, který hrál v Holoubkově během jeho 

největších úspěchů a jako jeden z mála zůstal klubu věrný i po sestupu z první ligy, i díky jeho 

přičinění dochází k výraznému nárůstu výkonnosti místního hokejového mužstva.230 

6.1.4 Poslední okamžiky slávy (1960–1969) 

 Na samotném začátku šedesátých let se zpátky do mužstva Holoubkova vrací po šesti 

sezonách Miloslav Vinš, nyní již držitel bronzové medaile z mistrovství světa v Moskvě z roku 

 
227 Dostupné online: http://avlh.sweb.cz/CZ-1956-57-DS.pdf, 19. 1. 2022. 
228 Hokejisté Dukly Litoměřice podávají protest. In: Práce, 5. 3. 1957, číslo 55, str. 6. 
229 Druhá liga po první polovině. In: Práce, 2. 1. 1958, číslo 2, str. 6. 
230 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 33–34. 

http://avlh.sweb.cz/CZ-1956-57-DS.pdf
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1957 a vicemistr republiky z téhož roku. Okamžitě po návratu přebírá roli kapitána a hrajícího 

trenéra, pod jeho vedením jdou výkony mužstva opět strmě nahoru. Velkou měrou tomu 

přispívá i svými výkony v poli. Společně s Vinšem přichází další bývalý hráč Škody Plzeň – 

Václav Špilar. Hokejový oddíl vstupuje do nového desetiletí také s novým názvem, místo 

zkratky TOS nyní obsahuje Kovosvit Holoubkov. Jelikož před sezonou dochází k výrazné 

reorganizaci, jsou zrušeny oblastní soutěže, které jsou nahrazeny krajskými přebory, úroveň 

však zůstává na třetí nejvyšší v tuzemsku. Mužstvo pod vedením Miloslava Vinše podává 

výborné výkony a po suverénní jízdě bez porážky v základní skupině končí na prvním místě 

a zajišťuje si místo v kvalifikaci o druhou ligu. Bohužel těsně před startem kvalifikačních bojů 

vážně onemocněla dlouhodobá brankářská opora Holoubkova Zdeněk Pech, jeho aktivní 

kariéra hokejisty tak skončila. Místo něj musí narychlo do branky naskočit bývalý 

holoubkovský brankář Karel Šott, ten si vedl velmi dobře.231 Holoubkov pokračoval ve 

výborných výkonech, nejprve poráží Pardubice 6:4, dále si připisuje dvě vítězství nad 

záložním mužstvem Litvínova 7:1 a 4:0, pouze v posledním zápase kvalifikace klopýtne proti 

Pardubicím, ale těsná porážka 3:4 na postupu už nic nemění. HCH se tak opět pro příští 

sezonu objeví v druhé nejvyšší soutěži.232 

 Před startem sezony 1961/1962 došlo k výraznému posílení mužstva. Přicházejí Eret, 

Šůcha, bývalí ligoví hráči Brand, Mádr a Zahrádka, ale zejména bývalý brankář Škody Plzeň 

Zdeněk Kletečka, který již chtěl ukončit svou aktivní kariéru, ale nakonec se nechal přemluvit 

pro pokračování právě v Holoubkově a odchytal zde ještě deset sezon, ve všech platil za 

velkou oporu mužstva. Druhá liga byla už tou dobou celorepublikovou soutěží, a tak 

Holoubkov zajíždí na místa, která byla ještě před pár sezonami nepředstavitelná. Soupeři 

v této sezoně byli: SONP Kladno B, Dynamo Karlovy Vary, Dynamo Ruzyň, Spartak Hradec 

Králové, Jiskra Havlíčkův Brod, Baník Ostrava, Spartak Mladá Boleslav, Stadion Liberec, 

Spartak Motorlet Praha, Tatra Kolín a Tatra Smíchov.233 První polovina soutěže mužstvu vyšla 

výborně, pohybovalo se v samotném středu tabulky, když přesně půlku zápasů dokázalo 

ovládnout.234 Bohužel v druhé polovině přišla dlouhá série porážek, která měla vyústění ve 

shodném počtu bodů i brankovém rozdílu s mužstvem Dynamo Karlovy Vary. Mužstva se 

 
231 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 34. 
232 Dostupné online: http://avlh.sweb.cz/CZ-1958-59-DS.pdf, 19. 1. 2022. 
233 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 35. 
234 Tabulky mluví. In: Práce, 31. 12. 1961, číslo 313, str. 8. 

http://avlh.sweb.cz/CZ-1958-59-DS.pdf
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nacházela na 11. místě před Dynamem Ruzyně, ale jelikož musely sestoupit dva celky, byl 

nařízen rozhodující souboj na neutrálním ledě v Chomutově.235 Špatná forma z konce 

soutěže se ukázala i v tomto klíčovém zápasu, Holoubkov v něm prohrává 2:6 a sestupuje do 

krajského přeboru. I přes sestup zanechal HCH v druhé lize dobrou pověst, podařilo se mu 

porazit třeba Tatru Kolín, která si zajistila postup do první ligy, dále HCH dokázal nastřílet 

98 branek ve 22 zápasech, tento počin byl 4. nejlepší v celé druhé lize. Na udržení to ale 

nestačilo.236 Na závěr sezony je ještě sehráno přátelské utkání s pátým celkem první švédské 

ligy s Wifstou Oestrand, po dvou třetinách Holoubkov vede 6:3, ale drtivý závěr Švédů otáčí 

skóre zápasu na 6:9.237 

 Po sestupu končí dlouholetý hráč Stanislav Adamec, kterého o účast v první lize 

připravila pouze povinná vojenská služba. Následná sezona v krajském přeboru nebyla pro 

Holoubkov příliš komplikovaná, bez zaváhání vyhrávají svou základní skupinu a v souboji 

o přeborníka západočeského kraje poráží přesvědčivě ve dvojzápase Jiskru Nejdek 10:4 

a 11:0. Následná kvalifikace opět ukázala sílu místního hokejového mužstva, když si dvakrát 

poradilo s týmem Chotěboře 11:2 a 6:3, druhým a kvalitnějším soupeřem byl Litvínov B, 

nicméně Holoubkov tento dvojzápas vyhrává 10:1 a 5:7. Slaví se tedy opět návrat do druhé 

ligy.238 

 Sezona 1963/1964 je jednou z nejúspěšnějších v historii klubu. Před sezonou sice 

končí historicky nejlepší hráč mužstva a trenér Miloslav Vinš, místo něj se kormidla mužstva 

ujímá Stanislav Adamec. Do Dukly Jihlava odchází nejlepší střelec minulé sezony Jaroslav 

Šůcha. I přes tyto komplikace se Holoubkovu v soutěži nadmíru daří a dobový tisk ho 

dokonce označuje za „štiku ligy“ a velké překvapení.239 Holoubkov nastupuje v osmičlenné 

skupině B proti mužstvům SONP Kladno B, Spartak Sokolov B, CHZ Litvínov B, Slavoj České 

Budějovice, Dynamo Karlovy Vary, Dynamo Praha a Tatra Smíchov, každý se utkal s každým 

čtyřikrát. Výsledky byly výrazně nad očekávání. V celkovém součtu dokázal Holoubkov ve 

28 zápasech 13krát zvítězit, 3krát remizovat a 12krát prohrál. Získal tak 29 bodů a umístil se 

na krásném třetím místě v druhé lize s minimální ztrátou tří bodů na druhý Smíchov.240 HCH 

 
235 Brno se vrací – Kolín poprvé nastupuje. In: Práce, 20. 2. 1962, číslo 43, str. 6. 
236 Holoubkov sestupuje. In: Práce, 25. 2. 1962, číslo 48, str. 8. 
237 Archiv TJ Holoubkov. 
238 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 37. 
239 Rybníkáři z Holoubkova překvapili. In. Československý sport, 18. 2. 1964, str. 5. 
240 Druhá hokejová liga skončila. In: Práce, 18. 2. 1964, číslo 42, str. 6. 
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si připsal i jeden velmi cenný skalp, když porazil ten rok suverénní České Budějovice, byla to 

jedna ze dvou porážek Jihočechů v této sezoně.241 Velmi dobrou kondici klubu dokazuje 

i velký úspěch dorosteneckého mužstva, které pod vedením Jindřicha Celera opanovalo svou 

skupinu krajského přeboru a v bitvě o mistra západočeského kraje proti Dynamu Karlovy 

Vary jen těsně dvakrát neuspěli v poměrech 5:6 a 2:3. Nicméně z tohoto mužstva následně 

vzešly opory prvoligové Škody Plzeň, konkrétně Pavel Huml a Pavel Jonák.242 

 Ročník 1964/1965 znamená, že Holoubkov je opět ve druhé lize a opět musí čelit 

velmi kvalitní a stále se zlepšující soutěži. V základní skupině musejí mužstva sehrát hned 

28 zápasů, což je pro vesnický oddíl velmi obtížné. Přestože Holoubkov bojuje a dokáže si 

připsat 8 vítězství a jednu remízu (17 bodů), končí na sestupovém posledním místě.243 Opět 

i přes sestup zaujali zejména mladí hráči, kteří přestupují do klubu z vyšších soutěží, 

jmenovitě to jsou Huml, Vágner, Totzauer, Novák a Krystl. Zároveň je tato sezona poslední 

pro dlouhodobého a velmi úspěšného hráče Holoubkova – Václava Jedličku, který byl 

místním klubem vychován, zažil s ním největší úspěchy, aby se díky němu dostal do první 

hokejové ligy a do širšího kádru reprezentace. Po jeho návratu se podařilo místní hokej ještě 

jednou dostat mezi širší tuzemskou elitu. S odstupem času můžeme tvrdit, že tato sezona je 

tou poslední, kterou Holoubkov odehrál v druhé lize, tedy i v druhé výkonnostní úrovni. 

 V nastávající sezoně se mužstvo zúčastní krajského přeboru, který bez klopýtnutí 

opanuje, ve finálovém střetnutí o přeborníka kraje a kvalifikanta o druhou ligu HCH prohrává 

s mužstvem Rudé Hvězdy Ostrov.244 Podobný úspěch se podaří ještě v přespříští sezoně 

1967/1968, kdy Holoubkov končí na druhém místě své skupiny krajského přeboru za Škodou 

Plzeň B, ale jelikož plzeňské hlavní mužstvo v té době hraje ve druhé lize, tak je přenechána 

místenka v kvalifikaci o druhou ligu druhému Kovostvit Holoubkov. V kvalifikaci se místní 

hokejové mužstvo utkalo s velmi silnými soupeři – Stadionem Liberec a Jiskrou Havlíčkův 

Brod. HCH si v kvalifikaci nepřipisuje ani bod a po celkem jasným výsledcích končí na 

nepostupovém třetím místě. Nutno podotknout, že kvalita soupeřů byla opravdu nad síly 

Holoubkovských, když proti Liberci utrpěli porážky 1:7 a 4:12, proti Havlíčkovu Brodu 4:8 

 
241 Budějovice a Opava prohrály. In: Práce, 3. 1. 1964, číslo 3, str. 6. 
242 Hokejový maratón skončil. In: Budovatel, 8. 3. 1964, str. 5. 
243 II. hokejová liga. In: Práce, 31. 12. 1964, číslo 311, str. 6. 
244 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 41. 
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a 1:4. Tato kvalifikace je poslední konfrontací Holoubkova s mužstvy druholigové úrovně, do 

takto vysokých soutěží se již nikdy nepodívá.245 

 V posledních dvou sezonách této dekády začíná hokejové mužstvo řešit opět 

existenční potíže. Účast v krajském přeboru a divizi je maximem, kterého v dané době může 

vesnický oddíl dosáhnout, přesto je finanční i personální náročnost těchto soutěží vyšší než 

v dobách minulých. Během těchto dvou sezon se postupně loučí poslední pamětníci první 

ligy na Holoubkovském rybníce – obránce Luba Fišer a útočník Jiří Jedlička. Kromě těchto 

dvou stálic s aktivní kariérou končí také Václav Špilar, Jindřich Fišer a Eduard Plundrich. 

Kritická situace je ovšem na poli funkcionářském. Končí původní funkcionáři a na jejich místo 

musí nastupovat bývalí hráči, nejprve je jejich naverbování obtížnější, ale jak postupně končí 

další své aktivní kariéry, povede se vedení klubu opět sestavit. Hokej v Holoubkově se stále 

může opřít o sponzorské dary Kovosvitu a nově i předsedy TJ Šlapáka. Díky finančním darům 

je na jaře roku 1969 zahájena stavba betonového podkladu hokejového kluziště na bývalém 

hřišti pro házenou (dosud hrál Holoubkov, pokud to teplotní podmínky dovolily, na rybníce, 

a to i druhou ligu). Díky velkému množství odpracovaných brigádnických hodin bylo hokejové 

kluziště uvedeno do provozu již pro sezonu 1971/1972.246 

 Před ročníkem 1969/1970 dochází k reorganizaci soutěží, druhá liga je přejmenována 

na Národní hokejovou ligu a místo krajských přeborů nastupují mužstva v divizi. Divize tedy 

představovaly třetí výkonnostní úroveň té doby. Hrací systém byl o něco mírnější než v druhé 

lize. Divize byly rozděleny na osm skupin po osmi účastnících, kteří společně sehráli pouze 

dva zápasy. Holoubkov se nacházel ve skupině A společně s mužstvy Milevska, Hluboké nad 

Vltavou, Hraničářem České Budějovice, Rožmitálem pod Třemšínem, Soběslaví a Lišovem. 

Holoubkov v konkurenci obstál a v prvním ročníku divizí obsadil dělené třetí místo 

s Hraničářem České Budějovice.247 

6.1.5 Stále vysoká úroveň, přesto konec (1970–1978) 

 První sezona sedmdesátých let přinesla mnohé změny v dění hokejového klubu. 

Mužstvo má nového trenéra, kterým se stává bývalý dlouholetý hráč Rudolf Rendla. Zároveň 

je v druhé polovině soutěže dokončeno betonové kluziště. Finanční náročnost divizní soutěže 

 
245 Dostupné online: http://avlh.sweb.cz/CZ-1967-68-DS.pdf, 23. 1. 2022. 
246 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 42. 
247 Dostupné online: http://avlh.sweb.cz/CZ-1969-70-DS.pdf, 23. 1. 2022. 

http://avlh.sweb.cz/CZ-1967-68-DS.pdf
http://avlh.sweb.cz/CZ-1969-70-DS.pdf
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stále roste a zaopatřit klub po finanční stránce není jednoduché, stále se však oddíl může 

opřít o Kovosvit. V ročníku 1970/1971 nastupuje Holoubkov opět v divizi a ročník se mu 

nevede podle představ, končí na předposledním místě před výběrem Lišova, ale udržel se 

v divizi i pro příští sezony. Nutno dodat, že ani výsledky jednotlivých utkání nebyly podle 

očekávání.248 

 V následujících dvou sezonách HCH skončil shodně na šestém místě v divizní soutěži. 

Zejména ze strany výsledků z jednotlivých zápasů došlu k mírnému zlepšení, primárně pak na 

domácím kluzišti, kde dokázali Holoubkovští porážet i mužstva z horní poloviny tabulky.249 

Před sezonou 1973/1974 dochází k další výraznější reorganizaci. Systém soutěží byl 

následovný. Nejvyšší úrovní byla 1. celostátní liga, následovaly 1. a 2. česká národní hokejová 

liga a jako čtvrtá výkonnostní úroveň sloužila divize, jedná se tedy o podobu současného 

systému soutěží ledního hokeje. Do druhé národní ligy byly zařazeny týmy, které v sezoně 

1972/1973 skončily v divizi na prvním a druhém místě, zbytek doplnily nejhorší týmy z první 

národní ligy. Všechna ostatní mužstva byla zařazena do divizní soutěže. Touto reorganizací se 

Holoubkovu tuzemská hokejová špička ještě trochu vzdálila.250 

 Ani sezona 1973/1974 nepřinesla výrazné zlepšení, mužstvo končí na pátém 

(předposledním místě), což mu stačí pro setrvání v této soutěži. Jediný, koho dokázal 

Holoubkov dostat pod sebe, byl Sokol Losiná. Jako cenný skalp z této sezony je uvedeno 

vítězství na domácím ledě 10:5 nad druhým týmem tabulky Prazdrojem Plzeň. V následující 

sezoně dochází k otevření zimního stadionu v Rokycanech, což je příjemným zpestřením 

hokejového života, nemusí se tak daleko cestovat za ledem. V této sezoně se Holoubkov 

setkává s větším nedostatkem hráčů, a tak svému mateřskému klubu na několik zápasů 

vypomáhá Jiří Jedlička, který zápasový dres oblékl po dlouhých šesti letech ve svých 

42 letech. I jeho výkony pomohly k lepšímu výsledku HCH, když se umisťuje na pomyslné 

bronzové pozici mistrovské části divize.251 

 Před mistrovským ročníkem 1975/1976 končí svou aktivní kariéru Pavel Fiala a Václav 

Les, který se následně uplatňuje jako ligový rozhodčí. Nicméně tyto odchody znamenají velké 

ztráty pro početně malé mužstvo Holoubkova. Shodou náhod se rozpadá mužstvo Prazdroje 
 

248 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 43; 49. 
249 Archiv TJ Holoubkov. 
250 Dostupné online: http://avlh.sweb.cz/CZ-1972-73-DS.pdf, 23. 1. 2022. 
251 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 42; 50. 

http://avlh.sweb.cz/CZ-1972-73-DS.pdf
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Plzeň, řada hráčů tak přechází hrát do Holoubkova, dá se říct, že tito hráči zachránili 

Holoubkovu další sezonu. A že to nebyli pouze hráči do počtu dokazují i následné výsledky, 

Holoubkov se umisťuje v tomto ročníku na krásném druhém místě své divizní skupiny za 

suverénním Táborem, který během sezony pouze jednou prohrál, a to právě s týmem HCH 

v poměru 7:6. Mužstvo se početně rozrostlo, což předvídalo možnost dalšího pozvednutí 

ledního hokeje v Holoubkově.252 

 Zlepšené výkony pokračovaly i v další sezoně a Holoubkov se po 14 výhrách, dvou 

remízách a pouze 4 porážkách umisťuje na druhém místě své divizní skupiny za týmem 

Soběslavi. Po skončení mistrovské sezony došlo k další z řady reorganizací soutěží. Pro příští 

sezonu byly zrušeny divizní soutěže, takže první dvě mužstva postupovala do druhé národní 

ligy a zbytek mužstev sestoupil do krajského přeboru. Holoubkov se tak díky svému 

postavení ve skupině stal účastníkem II. národní hokejové ligy – třetí nejvyšší klubové úrovně 

té doby. Nikdo nemohl očekávat, že se tento „papírový“ postup stane pro lední hokej 

v Holoubkově osudným.253 

 Mohlo by se zdát, že postup do druhé národní ligy, tedy třetí nejvyšší soutěže na 

území Česka, bude velkým přínosem. Opak byl pravdou, finanční náročnost byla již neúnosná 

a sehnat hráče kvalit hodných druhé ligy bylo do malé vesnice bez vlastního zimního 

stadionu téměř nemožné. Holoubkov měl nastoupit do skupiny A společně s mužstvy: Slavia 

IPS Praha, Šumavan Vimperk, Baník Sokolov, VTJ Příbram, Uhelné sklady Praha, Slavia PS 

Karlovy Vary, Lokomotiva Beroun a Klatovy. Jelikož se nepodařilo splnit všechny podmínky 

pro nastoupení do soutěže, musel se Holoubkov ze soutěže před jejím zahájením odhlásit. 

Asi nikdo nečekal, že to bude pro lední hokej v obci konec definitivní, jelikož se místní oddíl 

do nadcházejícího ročníku nepřihlásil. Takto neslavně skončil lední hokej v Holoubkově.254  

V současné době nic nenasvědčuje tomu, že by se místní hokejový klub měl obnovit. 

Jedinou aktivní památkou na lední hokej v Holoubkově je LZ Skill Center, jedná se o malý 

zimní stadion o velikosti ledové plochy 10 krát 15 metrů, na kterém probíhají individuální 

tréninky pro zlepšení techniky bruslení. Trénovat sem pravidelně jezdí brankář NHL Pavel 

 
252 Dostupné online: http://avlh.sweb.cz/CZ-1975-76-DS.pdf, 23. 1. 2022. 
253 Archiv TJ Holoubkov. 
254 Dle ústního sdělení Heleny Pinkavové, 29. 12. 2021. 

http://avlh.sweb.cz/CZ-1975-76-DS.pdf
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Francouz, kapitán současné reprezentace Jan Kovář a mnoho dalších předním českých 

hokejistů.255 

 Oddíl ledního hokeje působil na scéně nepřetržitě 47 let, během kterých se dokázal 

jako jediný klub na Podbrdsku dostat až na samotný hokejový vrchol, do nejvyšší tuzemské 

soutěže. Hokejový oddíl Holoubkova má velmi unikátní sérii. Kromě tří sezon 1973–1976, kdy 

působil ve čtvrté výkonnostní úrovni, působil místní hokejový celek 44 sezon ve třetí nebo 

vyšší soutěži. Celkem sehrál HCH jednu mistrovskou sezonu v první lize, 22 sezon ve druhé 

lize a 21 sezon ve třetí nejvyšší soutěži, což jsou na takto malý klub neuvěřitelné výsledky. 

V klubu působila řada výrazných hokejových osobnostní, mnoho z nich nastupovalo v první 

lize a řada z nich se dostala také do národního mužstva. Jako nevýznamnější uvádíme 

Miloslava Vinše, Jaroslava Veselého a Zdeňka Uhra. 

 Holoubkov již pravděpodobně navždy zůstane nejmenší vesnicí, která kdy hrála 

nejvyšší tuzemskou soutěž. 

  

 
255 BÁRTA, Pavel. Unikát v Holoubkově. Doučoval se tu Francouz, roste německý obr. In: iSport, 29. 6. 2020. 
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6.2 Kluziště 

 V Holoubkově měl lední hokej dobré podmínky. Vesnice totiž disponuje velkým 

rybníkem, který se vine po celé délce obce. Byl vyhlouben již v 17. století na Holoubkovském 

potoce pro potřeby železářské a hamernické. Jeho délka přesahuje jeden kilometr. V mnoha 

novinových článcích se lze dočíst, že na Holoubkovském rybníce zamrzala voda dříve než 

v okolí, právě tento faktor měl být živnou půdou pro rozvoj místního hokeje. Co je na tomto 

tvrzení pravdy, ovšem nevím.256 

 K úplným bruslařským začátkům sloužil prvé generaci hokejistů malý rybníček 

v nedaleké obci Kařízek. Hlavní sportovní dění ovšem vždycky probíhalo přímo v Holoubkově. 

Přírodní kluziště se vždycky stavělo podle místního názvu „v zatáčce“. První mantinely byly 

pouze nízké. Následně se povedlo vyjednat Josefu Inemannovi převezení starých mantinelů 

ze Štvanice do Holoubkova, tyto mantinely byly už alespoň v prostorech za brankou vysoké. 

Postranní mantinely byly pořád do výšky 30 centimetrů, zároveň chyběly dnes typické kulaté 

rohy, hrálo se na hřišti, které mělo téměř čtvercové rozměry. Kromě mantinelů disponoval 

klub také na tu dobu poměrně kvalitním osvětlením, to bylo přivezeno taktéž ze Štvanice. 

Jeho instalace byla ovšem poměrně náročná. Nejprve se musely přivést vysoké železné 

stožáry, které se ukotvovaly v ledu. Následovalo natahování drátů s nainstalovanými světly. 

Na těchto pracích se podíleli nejen samotní hráči, ale také zaměstnanci místní fabriky. 

Příprava kluziště na sezonu trvala celých čtrnáct dní. 

 K dalšímu nezbytnému vybavení patřila železná hrabla na srovnání největších rýh 

a košťata, která měla speciálně delší rukojeť, aby měl dotyčný větší záběr. Fungovala zde 

také provizorní rolba, kterou představoval sud tažený na saních, který byl ve své dolní 

polovině proděravělý a opatřený dekou, která led uhlazovala. Nevýhodou byla nutnost 

neustálého doplňování vody do sudu. Prvním místním ledařem byl Miloslav Vild. Svou historii 

mělo i lajnování, to bylo prováděno přímo na ledovou plochu, nejprve byla štětcem na ledě 

utvořena lajna, po jejím zaschnutí byla ještě přetažena „rolbou“, aby o ni hráči 

nezakopávali.257 

 Také v Holoubkově vyrostlo na začátku sedmdesátých let umělé venkovní kluziště. 

Díky finanční pomoci Kovosvitu a předsedy TJ Šlapáka se podařilo sehnat dostatek financí, 

 
256 Dle ústního sdělení Lubomíra Grimma, 30. 1. 2022. 
257 Sokol Holoubkov – sezona 1948–1949. [film] Režie František Jirava, Česko, 1949. 
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které umožnily zahájit budování. Stavba kluziště začala na jaře roku 1969 na místě bývalého 

házenkářského hřiště, a jelikož na něm bylo pilně pracováno, tak už v sezoně 1971/1972 

mohl hrát místní hokejový celek na uměle vytvořeném ledě.258 Velkou důležitost měly pro 

Holoubkov dva kryté zimní stadiony, protože místní celek nastupující ve vyšších soutěžích 

začínal s mistrovskými zápasy v úvodu listopadu a končil na sklonku února. Ten v Rokycanech 

byl dokončen až roku 1974, takže si na něm místní celek mnoho sezon neužil. Druhým 

hokejovým stadionem byl ten plzeňský. Tento zimní stadion byl otevřen již roku 1950 

a shodou okolností na něm vstřelil první zápasový gól hráč Holoubkova Miloslav Vinš při 

výběrovém krajském utkání. Na místním stadionu odehrál Holoubkov svou jedinou 

prvoligovou sezonu a návštěvy se podle dobového tisku pohybovaly i kolem 15 000 

diváků.259 Rekordní návštěva na Holoubkovském rybníce činila 3 500 diváků – při 

kvalifikačním utkání s Českými Budějovicemi o první ligu v roce 1949. V průběhu utkání začal 

led praskat, a tak museli fanoušci pozorovat utkání z hráze. 

 Zajímavou historii mají i místní hokejky. O ty se staral brankář Boreček, který byl 

truhlářem. Holoubkovští byli vyhlášení červenou barvou čepelí hole. Boreček je totiž 

schválně barvil.260 Až neuvěřitelné se zdá povídání o cestách na trénink. Klubový autobus 

nebyl, a tak se cestovalo na korbě náklaďáku pod plachtou. Nejčastěji byly tréninky na 25 km 

vzdáleném zimním stadionu v Plzni. Časy tréninků také neodpovídaly současným standardům 

extraligových mužstev, buď se trénovalo ráno od šesti, případně večer kolem půl jedenácté. 

Místní hokejový celek jako jeden z prvních zavedl i oficiální letní přípravu, když se scházelo 

mužstvo k pravidelným tréninkům i mimo zimní sezonu.261 

  

 
258 NEUMANN, Zdeněk. Hokej s překážkami. In: Beseda, 25. 11. 1969, str. 7. 
259 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 15; 24–27. 
260 Sokol Holoubkov – sezona 1948–1949. [film] Režie František Jirava, Česko, 1949. 
261 Dle ústního sdělení Heleny Pinkavové, 29. 12. 2021. 
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6.3 Nejvýznamnější osobnosti holoubkovského ledního hokeje 

6.3.1 Miloslav Vinš (1923–2005) 

 Nejlepší hokejista holoubkovské historie a jeden 

z nejlepších hokejistů nejen na Podbrdsku, ale v celé republice 

v padesátých letech minulého století. Držitel bronzové medaile 

z mistrovství světa v ledním hokeji z roku 1957 v Moskvě, 

dvakrát třetí a jednou druhý na mistroství republiky se Škodou 

Plzeň. Zaknihovaných sedm sezon v tuzemské nejvyšší soutěži za 

Holoubkov a Plzeň. Bývalý hrající kapitán a trenér jak v Plzni, tak 

v Holoubkově. V hokejové Plzni je dodnes označován za největší 

hokejovou legendu. V dresu Holoubkova drží všechny střelecké 

rekordy, počet jeho branek však nelze s přesností určit. Je 

i jeden ze zakladatelů ankety Zlatá hokejka pro nejlepšího tuzemského hokejistu sezony.262 

 Miloslav Vinš se narodil do rodiny zemědělců, jeho rodiče vlastnili 8 hektarů pole 

a Vinš musel na jejich poli pracovat. Svůj hokejový talent projevoval už jako mladý, když už 

ve svých 14 letech nastupoval za místní rezervní mužstvo. Společně se Šlapákem a Černým 

vytvořil jeden z nejlepších dorosteneckých útoků konce třicátých let. V sezoně 1939/1940 

vítězí místní dorostenecké mužstvo v mistrovství západočeské župy. Společně se svými 

kolegy z útoku nastupuje od následující sezony v prvním mužstvu a velkou měrou přispívá 

k nárůstu výkonnosti mužstva. S týmem tak dvakrát vyhrává Binderův pohár, remizuje 

s I. ČLTK a postupně zraje ve velkého vůdce místního hokeje.263 

 Brzda v rozvoji přichází v jeho 19 letech, kdy je mu diagnostikována obrna, i přes 

vážnost onemocnění se Vinš brzy vrací k aktivní kariéře a od sezony 1944/1945, tedy od 

svých 21 let, se stává hrajícím trenérem mužstva.264 Kromě výborného taktického myšlení 

zařazuje Vinš i trénink hokejových dovedností – střelbu, nahrávky, vedení puku atp. S tímto 

tréninkem přichází i patřičný výkonnostní vzestup mužstva. Tento vzestup je dokonán 

v sezoně 1951/1952, kdy si místní celek zajišťuje místo v první lize pro následující ročník.265 

 
262 Dostupné online: https://www.eliteprospects.com/player/206812/miloslav-vins, 27. 1. 2022. 
263 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 8–9. 
264 VILD, Miroslav. Plzeňské Škodovce šéfoval „hospodář“ Miloslav Vinš. 
265 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 20–21. 

https://www.eliteprospects.com/player/206812/miloslav-vins


70 
 

 V jeho prvé prvoligové sezoně je středobodem mužstva. Jeho nepostradatelnost 

dokazuje i statistika, v ročníku 1952/1953 bylo sehráno 39 utkání, v nich Vinš vstřelil rovných 

100 branek a na většinu z 89 branek přihrál svému spoluhráči Veselému.266 Přestože 

Holoubkov skončil v mistrovské části na sestupovém předposledním místě, vstřelil Vinš 

22 branek a skončil na 10. místě ligových střelců. Po sestupu Holoubkova přestoupil i přes 

nevoli místních funkcionářů do Plzně, kde byl ve svých 30 letech jedním z nejstarších 

hráčů.267 Jeho věk ho však vůbec nelimitoval a hned v sezoně po přestupu se stal nejlepším 

střelcem mužstva se 17 přesnými zásahy, tím i pátým nejlepším střelcem první ligy. V zápase 

s Tatrou Smíchov dokázal vsítit hned sedm branek. Do následující sezony 1954/1955 

nastupuje už jako hrající trenér a kapitán. 

 Jeho střelecké kvality pokračovaly a ve všech následujících pěti sezonách, které v Plzni 

strávil, se stává nejlepším střelcem mužstva. Nejlepšího výkonu dosahuje v sezoně 

1955/1956, kdy se se ziskem 20 tref řadí na celkové 3. místo střelců první ligy.268 V této době 

již nastupoval v legendárním útoku Šašek – Vinš – Václav. Tento útok byl také nominován na 

mistrovství světa v roce 1957 v Moskvě. Tehdy 34letý Vinš si měl odbít premiéru v národním 

mužstvu, v dobovém tisku byl označován za veterána a jeho nominace vzbuzovala velké 

negace. Jenže Vinš prokázal své nesporné kvality i na mezinárodní úrovni, když během sedmi 

zápasů na mistrovství vstřelil sedm branek a na další tři přihrál, tím se stal druhým 

nejproduktivnějším hráčem našeho výběru a skončil na 11. místě kanadského bodování 

světového šampionátu. To pomohlo mužstvu k zisku bronzových medailí. V reprezentaci tak 

skončil s unikátní bilancí sedm utkání a deset kanadských bodů.269 

 Dařilo se mu i na klubové úrovni, když v letech 1957 a 1959 získal s Plzní bronzové 

medaile a v roce 1958 medaile stříbrné, tyto úspěchy byly největšími v plzeňském hokeji do 

mistrovské sezony v roce 2012/2013.270 Jeho konec v Plzni byl ovšem neslavný. Při zájezdu 

v Ostravě roku 1959 se strhl po zápase bujarý večírek, na který se přimotaly i nějaké slečny, 

které následně křivě obvinily i Miloslava Vinše ze znásilnění. Přestože to nikdy nebylo 

prokázáno, musel v Plzni skončit. Následoval návrat do Holoubkova, kde se opět ujal 

 
266 Úspěšná bilance hockeyového oddílu naší ZSJ. In: Měsíčník závodního časopisu TOS Holoubkov, 3. díl 1953, 
str.4. 
267 VILD, Miroslav. Plzeňské Škodovce šéfoval „hospodář“ Miloslav Vinš. 
268 Dostupné online: http://avlh.sweb.cz/CZ.htm, 27. 1. 2022. 
269 KRIŠTOF, Miloš. Útok Šašek – Vinš – Václav uhlídal i Bobrova. In: MF Dnes, str. 8. 
270 Dostupné online: https://www.hcplzen.cz/text/historie-klubu, 27. 1. 2022. 

http://avlh.sweb.cz/CZ.htm
https://www.hcplzen.cz/text/historie-klubu
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trenérského i hráčského kormidla. Jeho zásluhou se Holoubkov dostává z krajského přeboru 

zpět do druhé ligy, kde působí ještě následující tři sezony. Definitivní konec aktivní hráčské 

i trenérské kariéry oznámil Vinš ve svých 41 letech v roce 1964.271 

 Jelikož svým rodičům s obděláváním pole pomáhal i během své aktivní kariéry, 

vysloužil si v Plzni přezdívku Kulak či Hospodář. Kromě ledního hokeje nastupoval 

v holoubkovském dresu také v házené.272 O jeho výjimečnosti se můžeme dočíst téměř ve 

všech novinových článcích o Holoubkově. S úctou o něm mluvili i bývalí spoluhráči Jedlička 

s Fišerem. „Míla Vinš, ten byl ze všech nejlepší, oni dobře hráli s Jardou Veselejch. To bylo 

vždycky, on to Míla vyvez, Jarda už byl o čtyři kroky před ním, tak mu to posunul, za modrou 

to Mílovi vrátil zpátky a tam byl jeho prostor, on byl mozkem té lajny. Já jsem mu to i kolikrát 

dával takhle od mantinelu naslepo, on si s tím poradil.“273 I o jeho střeleckých instinktech 

povídají pamětníci. „On vždycky jel a před brankářem naznačil krok doprava a dal mu to 

doleva, takhle dával Míla tenkrát většinu gólů.“274 

 S osobou Miloslava Vinše je také spojen vznik ankety Zlatá hokejka, když 

v sedmdesátých letech minulého století na jeho statku v Těškově byly pořádány první ročníky 

této ankety. Miloslavu Vinšovi se dostalo velké cti v roce 2004, když byl uveden do Síně slávy 

plzeňského hokeje.275 Kromě ledního hokeje reprezentoval Holoubkov také v české házené 

na úrovni druhé a první ligy. V osobním životě měl dva syny, ale ani jeden z nich neměl vážný 

vztah k hokeji. Mladší Jiří měl ke sportu přeci jen blíže, když nastupoval v první lize ve vodním 

pólu.276 Miloslav Vinš byl skutečně jedním z nejlepších hokejistů na Podbrdsku v minulém 

století. 

  

 
271 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 34–37. 
272 VILD, Miroslav. Plzeňské Škodovce šéfoval „hospodář“ Miloslav Vinš. 
273 Sokol Holoubkov – sezona 1948–1949. [film] Režie František Jirava, Česko, 1949. 
274 Tamtéž. 
275 Dostupné online: https://www.hcplzen.cz/text/historie-sin-slavy, 27. 1. 2022. 
276 Dle ústního sdělení Lubomíra Grimma, 30. 1. 2022. 

https://www.hcplzen.cz/text/historie-sin-slavy
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6.3.2 Zdeněk Uher (1936) 

 Rodák z Holoubkova, kde bydlel a hrál lední hokej až 

do svých 24 let. Jeho následná kariéra je spjata 

s prvoligovými mužstvy Plzně, Dukly Jihlava a Pardubic, 

v jejichž barvách odehrál rovných 10 prvoligových sezon. 

Mnohem známějším je ovšem z pozice trenéra, když trénoval 

prvoligová mužstva Pardubic, Gottwaldova, Dukly Liberec, 

Mladé Boleslavi a Českých Budějovic. Zároveň působil dlouhá 

léta u mládežnických reprezentací ČSR a rezervního mužstva 

ČSR. Vrcholem jeho trenérské kariéry je potom angažmá 

u hlavního reprezentačního mužstva ČSR, kde dělal asistenta 

trenéra Luďku Bukačovi na mistrovstvích světa 1995–1997, takže se pyšní zlatou medailí 

z mistrovství světa z roku 1996.277 

 Zdeněk Uher se narodil v Holoubkově, kde vyrůstal nejen hokejově. Navštěvoval 

základní školu v sousedním Mýtě. Již od dětství propadl lednímu hokeji, jak sám popisuje při 

rozhovoru: „tenkrát nic jiného v zimě nebylo než hokej, ještě lyžování teda. To jsme začali 

hrát ráno v osm, ve dvanáct utíkali na oběd, to jsem si vždycky věšel svou košili nad kamna, 

aby mi uschla, a v jednu hodinu už jsme to zase mydlili, dokud jsme na to viděli. My jsme se 

tím hokejem prostě bavili“.278 Přitom výchova žáků v té době nebyla z dnešního pohledu 

ideální: „když jsme byli malí, tak se nás, jak je rok dlouhej, nikdo nevšimnul, ale zase jsme si 

třeba domlouvali kluci mezi sebou zápasy. Často jsme chodili do Cheznovic. To jsme vzali 

sáňky, na nich jsme táhli věci, ono to taky je nějakých sedm kilometrů tam a pak jsme hráli 

zápas,“279 usmívá se Uher. 

 S ledním hokejem začíná pořádně ve svých deseti letech, když se poprvé dostává na 

statek Miloslava Vinše, který ho v jeho začátcích vede. Následně nastupuje za místní 

dorostenecké mužstvo a již od svých 15 let chodil s prvním mužstvem na tréninky 

a prostřídával v některých zápasech. Svou jedinou ryze seniorskou sezonu v Holoubkově 

sehrál po sestupu místního celku do druhé ligy v roce 1953/1954.280 Pro jeho dobré výkony si 

 
277 Dostupné online: https://www.eliteprospects.com/player/337283/zdenek-uher, 28. 1. 2022. 
278 Dle ústního sdělení Zdeňka Uhra, 28. 1. 2022. 
279 Dle ústního sdělení Zdeňka Uhra, 28. 1. 2022. 
280 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 31. 

https://www.eliteprospects.com/player/337283/zdenek-uher
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ho do Plzně vytáhl starý známý z Holoubkova a v té době již trenér Plzně – Vinš. Zde stráví 

následující dvě sezony, když už ve svých 18 letech nastupuje v první lize. Povinnou vojenskou 

službu si plní v Dukle Jihlava, se kterou během prvního roku postupuje do první ligy. Po 

návratu z vojny se vrací zpět do Plzně, kam dojížděl z Holoubkova. Ve Škodovce se 

v sezonách 1958–1960 setkává se svými spoluhráči z Holoubkova – s Vinšem a Václavem 

Jedličkou. V této době už Uher ale nastupuje v prvních dvou útocích a získává s Plzní stříbrné 

medaile. 

 Před startem sezony 1960/1961 přestupuje do Tesly Pardubice, kde odehraje ještě 

4 kompletní ročníky první ligy. V dresu Pardubic sehrál 60 utkání, ve kterých vsítil 11 branek. 

Další hokejové angažmá nachází v druholigovém SC Kolín, kde přidává další 4 sezony. Na 

závěr své bohaté hokejové kariéry přestupuje ještě do třetiligového Dvora Králové nad 

Labem, kde odehraje ještě tři sezony, ta poslední nese ročník 1970/1971.281 

 Mnohem známějším je Zdeněk Uher v pozici trenéra. S trénováním začal už během 

své aktivní hráčské kariéry v roce 1964, kdy se ujímá žákovských kategorií v Pardubicích. Od 

roku 1970 působil v klubu jako trenér dorostu, ve kterém vytvořil jednu z legendárních 

útočných trojic české hokejové historie: Martinec – Novák – Šťastný. Prvním seniorským 

týmem pod jeho vedením se stává v letech 1976–1979 Dukla Liberec, odkud se vrací zpět do 

hlavního týmu Pardubic pro sezonu 1980/1981.282 „Já jsem tenkrát, když jsem nastoupil 

k áčku, ten tým hodně omladil, vzal jsem tam třeba Jirku Šejbu, Frantu Musila a taky 

Dominika Haška. Nás v ten rok tlačila bota na pozici brankáře, tak já se chodil koukat na 

dorost no, on se mi docela líbil, byl docela šikovnej, tak jsem ho zkusil. Ono mu to létalo 

kolem uší a on se nebál, což byla výhoda. No a on tam ten kluk ušatej zůstal.“ Zdeňka Uhra 

tak lze označit za objevitele brankářské legendy Dominika Haška pro dospělý hokej.283 

 S Pardubicemi vyhrál Uher v sezonách 1983 a 1984 bronzové medaile. Následným 

angažmá se stává působení ve Zlíně, kde s mužstvem, které se pohybovalo až na 11. místě, 

dokáže dojít až pro bronzové medaile v roce 1985 a zkompletovat tak osobní bronzový 

hattrick. Na Hané stráví ještě další dvě sezony a poté v sezoně 1988/1989 působí u mužstva 

Mladé Boleslavi. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let jeho služby získávají České 
 

281 Dostupné online: https://www.hcdynamo.cz/clanek.asp?id=Zdenek-Uher-slavi-85-narozeniny-11365, 28. 1. 
2022. 
282 Dostupné online: https://daan.estranky.cz/clanky/zdenek-uher.html, 28. 1. 2022. 
283 Dle ústního sdělení Zdeňka Uhra, 28. 1. 2022. 

https://www.hcdynamo.cz/clanek.asp?id=Zdenek-Uher-slavi-85-narozeniny-11365
https://daan.estranky.cz/clanky/zdenek-uher.html
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Budějovice, ve kterých spolupracuje mimo jiné s Ing. Zdeňkem Kauckým z Felbabky. Po 

několika sezonách strávených mimo své Pardubice se Uher vrací na sezonu 1992/1993 do 

Pardubic, kde opět s omlazeným mužstvem (zapracovává tehdy mladého Milana Hejduka), 

končí na druhém místě extraligy. Jeho posledním klubovým angažmá se stává pozice 

vedoucího mládeže v Hradci Králové, kterou vykonává dva roky.284 

 Současně s trénováním na klubové úrovni působil Uher také u reprezentačních 

výběrů. Mezi lety 1972–1977 vedl kategorii U18 a z evropského mistrovství v roce 

1977 v Bremerhavenu s ní přivezl stříbrné medaile. Mezi lety 1984–1987 byl pověřen 

vedením záložního národního mužstva a v roce 1988 vedl nejstarší mládežnickou kategorii 

U20 na mistrovství světa v Moskvě. Vrchol trenérské kariéry přišel až mezi lety 1994–1997, 

kdy si ho vybral za asistenta na lavičce prvního mužstva reprezentace Luděk Bukač. Společně 

sestavili tým, který dokázal zvítězit na mistrovství světa roku 1996 ve Vídni, získali tak první 

zlaté medaile pro samostatnou Českou republiku.285 

 Za svou trenérskou práci získal v roce 1983 a 1985 cenu pro nejlepšího trenéra 

sezony. V roce 2019 byl společně s Oldřichem Válkem, Martinem Ručinským a Romanem 

Hamrlíkem umístěn do Síně slávy českého hokeje jako 136. člen a jako teprve 13. trenér.286 

Během své dlouhé hráčské a trenérské kariéry razil velmi striktní pravidla a přísnou 

disciplínu, zároveň rád dával prostor mladým hráčům. Důvěra v jednoho z nich se mu 

opravdu vyplatila, z Dominika Haška následně vyrostla nesmrtelná světová hokejová 

legenda. 

  

 
284 Dostupné online: https://daan.estranky.cz/clanky/zdenek-uher.html, 28. 1. 2022. 
285 LHOTA, Ladislav. Čerstvý člen Síně slávy českého hokeje Zdeněk Uher si prošel i angažmá pod Černou věží In: 
Jihočeský hokej, 7. 2. 2019. 
286 Dostupné online: http://www.sinslavycslh.cz/zdenek-uher.html, 28. 1. 2022. 

https://daan.estranky.cz/clanky/zdenek-uher.html
http://www.sinslavycslh.cz/zdenek-uher.html
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6.3.3 Jaroslav Veselý (1926–1953) 

 Jeden z nejlepších hokejistů Holoubkova v historii, 

jehož kariéra byla ukončena brzkou smrtí v pouhých 27 letech. 

Společně s Miloslavem Vinšem byl hlavním motorem mužstva. 

Odehrál dva ročníky v tehdejší první lize za TOS Holoubkov 

a I. ČLTK Praha. Platil za jednoho z nejrychlejších bruslařů své 

doby. Za své výkony si vysloužil nominaci do národního 

mužstva. 

 Jaroslav Veselý se narodil přímo v Holoubkově a zde 

také strávil naprostou většinu své aktivní hokejové kariéry. 

V mužstvu dospělých se začíná objevovat již ve svých 

16 letech. Pro jeho velký talent si ho po sezoně 1947/1948 vyhlédlo prvoligové I. ČLTK, kde 

také sehrává svou první prvoligovou sezonu. Ovšem po jednom ročníku se vrací zpět do 

rodného Holoubkova, kam přináší získanou profesionalitu. „On se v té Praze naučil brousit 

brusle, to bylo úplně o ničem jiném. Nám to předtím brousil nějaký Vild no, a to bylo tak 

strašně ostré, že jsem se nejprve musel několikrát projít po hrázi, abych si to ztupil. Jarda to 

brousil tak akorát. Když jsem byl malej, tak jsem vždycky nosil brusle klukům z áčka na 

hokejce k němu a samozřejmě jsem si to nechal nabrousit taky,“287 říká Zdeněk Uher.  

 Jaroslav Veselý vynikal zejména svým bruslení, jeho rychlost byla podle mnohých 

pamětníků jednou z největších z celého Československa, také v národním mužstvu měl patřit 

mezi nejrychlejší. „On si dával mezi vložku a nohu ještě takový klínek, že ho to tlačilo směrem 

dopředu, pořád si to upravoval a hrál si s tím, aby byl co nejrychlejší,“288 říká s uznale Zdeněk 

Uher. Na jeho rychlosti byla také založena hra první formace, ve které nastupoval s Vinšem. 

Vinš představoval mozek formace a Veselý zase rychlost, kterou uplatňoval zejména 

k zavážení kotoučů do útočné třetiny. S Vinšem to byla opravdu velmi sehraná dvojice, které 

se bála celá první liga.289 V sezoně 1951/1952 vstřelila tato dvojice v 39 utkáních dohromady 

189 branek, což dělá průměr téměř 5 branek na utkání.290 

 
287 Dle ústního sdělení Zdeňka Uhra, 28. 1. 2022. 
288 Dle ústního sdělení Zdeňka Uhra, 28. 1. 2022. 
289 Sokol Holoubkov – sezona 1948–1949. [film] Režie František Jirava, Česko, 1949. 
290 Úspěšná bilance hockeyového oddílu naší ZSJ. In: Měsíčník závodního časopisu TOS Holoubkov, 3. díl 1953, 
str.4. 
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 Po sestupu Holoubkova z první ligy v roce 1952/1953 měl Veselý společně s Vinšem 

přestoupit do Plzně. Ještě před definitivním skončením zimní sezony byl Veselý vybrán 

nejprve do rezervního národního mužstva, ve kterém sehrál jedno utkání proti Norsku. Ale za 

kvalitní výkon byl na jaře pozván ještě na sraz prvního mužstva reprezentace, za kterou 

sehrál jedno mezinárodní utkání proti výběru Švédska291 a jedno utkání proti mládežnickému 

výběru ČSR, v tomto klání vstřelil jednu branku při vítězství 7:0.292 Veselému poskytli 

pracovní místo vychovatele na plzeňském internátu. Jeho poslední chvíle popisuje Zdeněk 

Uher. „Jednoho dne ráno měl jít se svými svěřenci na ranní rozcvičku, měli jít běhat. Po 

odběhnutí určitého úseku je potom měl poslat zpátky domů a že on si ještě půjde kousek 

proběhnout. Jenže už se nikdy nevrátil, nalezli ho mrtvého až druhý den. On měl problémy se 

srdcem a při tom běhu mu nevydrželo.“293 Svůj postřeh přidává i Grimm. „Jarda umřel hodně 

mladej a to přesto, že on vždycky držel ty diety a hlídal si zdravou stravu a zdravý životní styl 

obecně.“294 Takto nešťastně ve věku 27 let skončila velmi slibně se rozvíjející kariéra 

Jaroslava Veselého, jednoho z nejrychlejších hokejistů padesátých let minulého století. 

  

 
291 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 27. 
292 Archiv TJ Holoubkov. 
293 Dle ústního sdělení Zdeňka Uhra, 28. 1. 2022. 
294 Dle ústního sdělení Lubomíra Grimma, 30. 1. 2022. 
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6.3.4 Václav Boreček (1917–?) 

 Jeden z prvních brankářů, který kryl branku Holoubkova. 

Kromě ledního hokeje hrál první ligu i v házené. Pro mužstvo 

měl velký význam nejenom svými výkony v brance, ale také tím, 

že se staral hráčům o hokejky. Za holoubkovský hokejový tým 

sehrál kompletních 15 sezon, vyhrál s ním třikrát Binderův 

pohár, remizoval s mistry republiky ČLTK Praha, dvakrát zvítězil 

v západočeské divizi a připsal si nespočet vychytaných čistých 

kont. Dodnes je považován za nejlepšího hokejového brankáře 

pocházejícího přímo z Holoubkova. 

 Václav Boreček přezdívaný „Purdy“ se narodil roku 1917 v Holoubkově. Od mládí se 

zapojoval do sportovního dění v obci. V dospělosti provozoval dva sporty na vysoké úrovni, 

v ledním hokeji chytal a patřil k nejlepším brankářům na Podbrdsku na přelomu třicátých 

a čtyřicátých let, v české házené nastupoval za místní prvoligové mužstvo. Svou první sezonu 

mezi muži si připisuje roku 1935/1936 ve svých 18 letech a okamžitě se řadí mezi pilíře 

mužstva.295 Jeho kvality byly nesporné, i když jeho styl ze začátku kariéry je v dnešní době 

úsměvný. „To chytal Boreček, on neuměl nejprve vůbec bruslit, tak se postavil na nohy a oni 

ho museli do té branky dovést, aby neupadl. On totiž chytal v kleče, ale byl to dobrej 

brankář,“296 vzpomíná Václav Jedlička. Podobnou vzpomínku připojuje i Grimm. „Když se ve 

třetí třetině střídaly v polovině strany, tak ho museli kluci převést, on by to jinak chudák 

neujel, přesto chytal výborně.“297 Na jeho kvality ukazoval i budoucí prvoligový hráč Zdeněk 

Uher: „na tu dobu to byl opravdu výborný brankář, nicméně, když potom přišel Zdenda Pech 

z Plzně, tak ten byl samozřejmě lepší. Vašek, to byl samouk“.298 

 S Borečkem v brance získal Holoubkov řadu úspěchů. Mezi lety 1939–1941 třikrát 

v řadě vyhrává Binderův pohár, v sezonách 1943/1944 a 1948/1949 vyhrává západočeskou 

divizi a účastní se finálového dvojzápasu proti Českým Budějovicím, kterým jen těsně 

podlehnou 1:2.299 Největší ohlas ovšem vyvolal Borečkův výkon v utkání s tehdejším mistrem 

ČSR s I. ČLTK Praha, které bylo nabito reprezentanty, kteří do Holoubkova přijeli sehrát 

 
295 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 6–16. 
296 Sokol Holoubkov – sezona 1948–1949. [film] Režie František Jirava, Česko, 1949. 
297 Dle ústního sdělení Lubomíra Grimma, 30. 1. 2022. 
298 Dle ústního sdělení Zdeňka Uhra, 28. 1. 2022. 
299 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 6–16. 
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přátelské utkání. Boreček se během zápasu překonával a vychytal neuvěřitelnou remízu 1:1. 

Jedinou branku mu vstřelil Ing. Pácalt, který po zápase prohlásil: „ještě že vyjel a nechal si 

jednou udělat kličku, jinak bychom nedali ani ten jeden“. Za tento výkon byl v tisku označen 

jako „Muž týdne“.300 Evidentně nejlepší formu měl Boreček v sezoně 1943/1944, kdy v pěti 

zápasech inkasuje pouze 5 branek a třikrát dokáže udržet čisté konto. I jeho značným 

přičiněním HCH v této sezoně opanuje svou skupinu divize. 

 S aktivní hráčskou kariérou skončil až v sezoně 1950/1951, kdy do mužstva přichází 

bývalý brankář Plzně – Zdeněk Pech, ten je přeci jenom na vyšší úrovni než Boreček.301 

Nicméně Boreček ani po skončení aktivní činnosti na hokejový klub nezanevřel, začlenil se do 

funkcionářského týmu a začal trénovat místní dorostenecké a žákovské mužstvo. Kromě 

brankářského umění přispíval Boreček také svým řemeslem, když se staral o hokejky 

mužstva. „To se vždycky zlomené hokejky nosily k Borečkovi, on to seřízl a ten spodek tam 

dával třeba úplně jinej. Pak to omotal nějakou tou celulózou a přitloukl hřebíčkama. Navíc ty 

čepele ještě maloval barvou, modrou, červenou, zelenou, prostě tou, která byla k dispozici. 

Nejčastěji byla červená. No hale s takovými hokejkami jsme v Holoubkově normálně hráli,“ 

říká s úsměvem Zdeněk Uher.302 V soukromém životě měl jednoho syna, který k lednímu 

hokeji nepřilnul.303 

  

 
300 Muži týdne. In: Nová Doba, 25. 1. 1942, str. 5. 
301 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 6–16. 
302 Dle ústního sdělení Zdeňka Uhra, 28. 1. 2022. 
303 Dle ústního sdělení Lubomíra Grimma, 30. 1. 2022. 
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6.3.5 Václav Jedlička (1931–2020) 

 Pravděpodobně nejlepší obránce holoubkovské 

historie. Ve své kariéře odehrál za celky Holoubkova, Tankisty 

Praha a Plzně celkem sedm mistrovských sezon v první lize. 

Za své výkony si zasloužil pozvánku do širšího kádru 

reprezentace, nicméně kvůli své politické příslušnosti neměl 

nárok na mezinárodní reprezentaci. Kromě ledního hokeje 

hrál na vysoké úrovni v Holoubkově také házenou. V Tankista 

Praha vytvořil výbornou obrannou dvojici s mnohonásobným 

reprezentantem Františkem Tikalem. 

 Václav Jedlička přezdívaný Pajzlík se narodil v blízkém 

Těškově, ve kterém také prováděl své první hokejové kroky na malém vesnickém rybníčku. 

Právě na něm si ho všimla budoucí hvězda západočeského hokeje (Miloslav Vinš) a přivedla 

ho do Holoubkova, kde začal nastupovat v mládežnických mužstvech házené, ale také 

ledního hokeje. Jelikož místní dorostence převyšoval, tak si ho mužstvo mužů bralo 

pravidelně na své tréninky. Trvale se již v té době v nabité sestavě Holoubkova usadil 

v sezoně 1949/1950, byl jediným hráčem z několika ročníků, kteří se do hlavního mužstva 

dostali z místního mládežnického mužstva.304  

 Okamžitě po svém příchodu vytvořil obrannou dvojici s Miloslavem Pelcem. 

S mužstvem HCH postoupil pro sezonu 1952/1953 do první ligy a byl pevnou součástí 

mužstva. „To na první zápas přijela Sparta a Láďa Vinš mi před zápasem říká, budeš bránit 

Zábrodského. To byl jeden z mých největší vzorů! No tak jsem dělal, co šlo. Věděl jsem, že na 

něj nemůžu čekat, že by mě přebruslil, tak jsem si ho najížděl už od modrý. Po zápase mi řekl, 

že jsem mu to znechutil, ale že jsem dobrej,“305 chlubil se před lety Jedlička. Holoubkov se 

Spartou nakonec těsně prohrál 1:2, ale legendární „Vovka“ gól nedal. Svými výkony zaujal 

a v témže roce obdržel pozvánku na výběrový sraz reprezentace v Chomutově, kde se potkal 

se zástupci Felbabky – Antonínem Čepelákem a Josefem Veselým. Bohužel v té době 

nerozhodovala o finální nominaci výkonnost, ale politická příslušnost, a tak „politicky 

neposlušný“ Jedlička musel na státní reprezentaci zapomenout. „Vašek Jedlička na tu 

 
304 Dle ústního sdělení Zdeňka Uhra, 28. 1. 2022. 
305 Sokol Holoubkov – sezona 1948–1949. [film] Režie František Jirava, Česko, 1949. 
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reprezentaci měl určitě taky, ale on byl, jak to říct, prostě politicky nespolehlivý, a tak si ho 

nevybrali, to byla strašná doba. My, když tady hráli s Křídly Sovětů, tak tam měl vždycky velké 

výstupy s těmi hráči, takže se jim tam nehodil,“306 upřesňuje Lubomír Grimm.  

 Jeho výkonnost ovšem neunikla prvoligovým mužstvům v čele s Českými 

Budějovicemi, kam po sezoně odchází, ještě před startem sezony musel narukovat na vojnu 

do Tankisty Praha, kde strávil následující dvě sezony.307 V tomto mužstvu vytvořil obranný 

pár s Františkem Tikalem. „Oni se s tím Tikalem při každém zápase pohádali. Tam na sebe 

křičeli, tohle je moje polovina a tohle tvoje, tak mi sem nejezdi, no a on jim vždycky projel 

prostředkem. Nebo Pajzlík se mu vždycky smál a říkal mu, Tikale nemrkej na mě, on měl totiž 

tik víš,“308směje se ještě dnes Grimm. Po skončení povinné vojenské služby přestoupil zpět 

na západní Čechy konkrétně do Plzně, kam si ho vyprosil Miloslav Vinš. V Plzni strávil mezi 

lety 1955–1959 celkem 4 sezony a podílel se na zisku dvou bronzových a jedné stříbrné 

medaile z mistrovství republiky.309  

 Pro sezonu 1959/1960 volí Jedlička návrat zpět do Holoubkova, přestože o něj měla 

prvoligová Plzeň stále vážný zájem. V domácím mužstvu nastupoval nepřetržitě až do sezony 

1964/1965, kdy se rozhodl pro definitivní ukončení aktivní kariéry. Během dalších pěti sezon 

pomohl vrátit Holoubkov zpět do druhé ligy a obsadil s ním krásné třetí místo v sezoně 

1963/1964. Ve své hře vynikal zejména výborným bruslením, citem pro nahrávkou 

a bojovnou povahou, díky které nikdy nevypustil ani jeden souboj.310 

 Václav Jedlička měl mladšího bratra Jiřího, který byl také výborným hokejistou 

a útočníkem mužstva HCH. Během vojenské služby si vyzkoušel také prvoligové angažmá. 

V profesním životě zastával Václav Jedlička profesi zámečníka v místním Kovosvitu. Měl 

jediného potomka, a to dceru.311 Jedlička vždycky rád srovnával moderní podobu ledního 

hokeje s jejich hokejem. Při srovnání vždycky tvrdil, že současný hokej se mu již tolik nelíbí, 

 
306 Dle ústního sdělení Lubomíra Grimma, 30. 1. 2022. 
307 KRIŠTOF, Miloš. Jedlička vzpomíná, jak hlídal šéfa. In: Plzeňský deník, 28. 1. 2016, str. 7. 
308 Dle ústního sdělení Lubomíra Grimma, 30. 1. 2022. 
309 KRIŠTOF, Miloš. Jedlička vzpomíná, jak hlídal šéfa. In: Plzeňský deník, 28. 1. 2016, str. 7. 
310 VÝBOR ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE. 45 let ledního hokeje v Holoubkově, str. 33–41. 
311 Dle ústního sdělení Lubomíra Grimma, 30. 1. 2022. 
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protože chytrost a přesnost hry upadá na úkor tvrdosti, nicméně uznával, že současný hokej 

se oproti tomu jejich mnohonásobně zrychlil.312 

 Václav Jedlička je jedním z ukazatelů hrozné doby padesátých let, kdy hráč 

s reprezentační výkonností v ní nemohl nastupovat pouze z důvodu jiné politické orientace. 

 Toto byl výběr pěti nejlepších hráčů, kteří zazněli nejčastěji z úst pamětníků ledního 

hokeje v Holoubkově. Nicméně si musíme uvědomit, že v dresu Holoubkova se představil 

nespočet kvalitních hráčů a na každém postu bychom mohli jmenovat několik dalších 

výborných hokejistů. Na pozici brankáře by to byl Zdeněk Pech a exligový Ing. Kletečka, 

v obraně musíme zmínit bratry Jonáky a Miloslava Pelce, v útoku by si své místo zde určitě 

zasloužil Šůcha, Huml, Jonák, Šlapák a mnoho dalších. Kromě úspěchů na ledové ploše sklízel 

Holoubkov úspěchy také na poli funkcionářském, kde se do vysokých pozic propracoval Josef 

Inemann. Další významnou postavou z místní obce je bývalý ligový rozhodčí Josef Les. 

Z Holoubkova se do hlavního týmu reprezentace dostali Miloslav Vinš a Jaroslav Veselý, za 

rezervní mužstvo kvůli svým politickým názorům nastupoval Václav Jedlička, do 

dorosteneckých a akademických reprezentačních výběrů se dostali například Huml a Jonák. 

Místní hokejový celek vychoval více než desítku hokejistů, kteří během svých následujících 

hráčských kariér nastupovali v první lize, nejvíce pak Holoubkov zásoboval sousední Plzeň, 

když v ní v padesátých letech minulého století v jednu chvíli hrálo najednou hned pět hráčů 

z Holoubkova. 

  

 
312 Sokol Holoubkov – sezona 1948–1949. [film] Režie František Jirava, Česko, 1949. 
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7 Neumětely 

 Neumětely je obec nacházející se v okrese Beroun ve Středočeském kraji. Obec se 

rozkládá v hostomické kotlině mezi masivem Plešivce, hřebenem Housinou a brdskými 

Hřebeny. Distančně blízkými většími vesnicemi jsou dva kilometry severozápadně vzdálené 

Lochovice a dva kilometry jihovýchodně vzdálené Hostomice. Obec je po celé své délce 

lemována drobnou říčkou Chumavou. Na nedalekém hřebeni Housina se nachází 

stejnojmenná přírodní památka, kde je hlavním předmětem ochrany hlaváček letní (Adonis 

aestivalis).313 V současné době žije v obci 596 obyvatel.314 Neumětely jsou známé zejména 

díky své bohaté historii, nejvíce však zásluhou pověsti o Horymírovi a jeho věrném koni 

Šemíkovi, jež je jednou z nejoblíbenějších v Jiráskových Starých pověstech českých. 

 První písemná zpráva o obci Neumětely pochází již z 13. století, konkrétně z roku 

1266, kdy zdejší tvrz patřila ke Zbraslavskému klášteru a kdy zde vládli páni z Neumětel, kteří 

měli ve svém znaku jednorožce. Středověké Neumětely již byly rozděleny na dvě majetkové 

poloviny. Jedna byla světským zbožím a druhá patřila klášteru ve Zbraslavi. Prvními 

v Neumětelích pravděpodobně byli vladykové z Běškovic u Roudnice píšící se s predikátem 

„z Neumětel“. Prvním z nich byl zřejmě v počátku 14. století Oldřich, jisté to je ovšem až 

u jeho syna Protivy roku 1331. Husitské války místní usedlost zdevastovaly a vesnice 

v následujících mnoha letech procházela velkou stavební i majetkovou proměnou.315 

 V Neumětelích najdeme i obecní školu, která byla vybudována již roku 1598 Valtrem 

z Valterperku, ten zde sám učil až do své smrti roku 1608. Po jeho skonu byla škola dlouho 

v zapomnění, až za vlády císaře Josefa II. roku 1778 byla její činnost obnovena. V 50. letech 

19. století škola hned dvakrát kompletně vyhořela, v obou případech se ji podařilo v brzké 

době obnovit.316 Další pamětihodností je zvonice z poloviny 17. století, ve které byly ve své 

největší slávě hned tři zvony, do současné doby se dochoval pouze jeden. Historický význam 

má i místní fara, zde je historie poměrně komplikovanější a není předmětem této práce.317 

 Jak jsem již zmiňoval výše, tak Neumětely jsou v paměti společnosti nejvíce zapsány 

pověstí o Horymírovi a jeho věrném koni Šemíkovi. V dávné minulosti byly v okolí Neumětel 

 
313 SLÁDEK, František. Z kronik a pamětí kraje Horymíra, str. 49. 
314 Dostupné online: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich. 2. 10. 2021. 
315 KAČÍREK, Jan. Kronika obce Neumětely 1. díl, str. 8–20. 
316 ŠEBEK, Jiří. Kronika obce Neumětely 2. díl, str. 26–27. 
317 SLÁDEK, František. Z kronik a pamětí kraje Horymíra, str. 54. 

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich
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pravděpodobně tři tvrze. Na blízkém vrcholu Košík měla stávat tvrz s kaplí, jelikož 

v roce 1866 zde byl otevřen lom, který místo nevratně pozměnil, pravdu o místní tvrzi se už 

asi nikdy nedovíme. Druhá tvrz stála orientačně dva kilometry severně od Neumětel na 

hřebeni Housiny, konkrétně na ostrohu Starý zámek. Poslední z tvrzí stávala blízko vedle 

současné pozice vsi vedle Velkého rybníka. O této tvrzi není pochyb, ovšem v 19. století byly 

místní valy srovnány se zemí.318 

 Příběh o Šemíkovi se poprvé objevuje v kronice Václava Hájka z Libočan, toto téma 

více rozvinul Alois Jirásek v knize Staré pověsti české. Příběh je zasazen do 9. století našeho 

letopočtu. U místních obyvatel se traduje, že vladyka Horymír pobýval na tvrzi na Košíku.319 

V této době byl panovníkem Křesomysl a rozjížděla se ve velkém těžba stříbra, na jejíž úkor 

ustupovalo obdělávání polí. Horymír s tímto nesouhlasil a vypravil se za Křesomyslem, ten ho 

ovšem bez vyslechnutí odmítl. Když se kovkopové dozvěděli, že Horymír se snaží přerušit 

jejich těžbu, zapálili jeho tvrz. Horymír byl zachráněn jen díky svému věrnému koni Šemíkovi. 

Vladyka naplánoval odplatu a pokusil se o stejnou odvetu kovkopům. Během této akce se mu 

podařilo několik kovkopů pobít.  

 O jeho odplatě se dozvěděl Křesomysl, který si ho také pozval na svůj hrad na 

Vyšehrad. Během jednání Křesomysl nenaslouchal pádným argumentům Horymíra 

a zaslepen bohatstvím, rozhodl se udat trest smrti s výkonem hned příští ráno. Druhý den 

před popravou pronesl Horymír své poslední přání, tím bylo, aby se mohl naposledy projet 

na svém koni Šemíkovi. Jelikož hradby byly dosti vysoké a únikové prostory obehnány, nebál 

se Křesomysl poslednímu přání vyhovět. Poté, co Horymír osedlal Šemíka, obkroužil s ním 

třikrát nádvoří a pošeptal mu něco do ucha. Následně se Šemík rozběhl a velkým skokem 

přeskočil hradby Vyšehradu. Společně s Horymírem následně zmizeli v dáli a dorazili až do 

Neumětel. Šemík při obětavém skoku utrpěl vážná zranění, která byla neslučitelná se 

životem. Těsně před smrtí lidským hlasem poprosil Horymíra, aby ho důstojně pochoval. 

Horymír tak skutečně učinil a jeho hrob v Neumětelích najdeme dodnes.320 

 O pravdivosti této pověsti lze diskutovat. Na návsi v Neumětelích ovšem pomník 

Šemíka skutečně najdeme. Nejprve jeho hrob představoval volně ležící kámen, kolem 

 
318 SLÁDEK, František. Z kronik a pamětí kraje Horymíra, str. 49–50. 
319 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 9–12. 
320 DVOŘÁK, Otomar. Putování bájnou krajinou, str. 65. 
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kterého byl v roce 1887 Schwarzenbergy postaven pomníček, na jeho omítce je známý nápis: 

„V Neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň Horymíra, zakopán leží“. Toto heslo 

bylo použito i ve sportovním klubu (viz dále). Pro místní obyvatele má Šemíkův kámen velký 

význam. Během jakéhokoliv velkého svátku mu místní obyvatelé přinášejí květiny, zapalují 

svíčky či přinášejí věnce. Traduje se, že pokud se blíží nějaká katastrofa pro místní obec, tak 

v kameni zvláštně praská.321 

 Se Šemíkovým kamenem nesmí nikdo ani pohnout a místní obyvatelé jsou na to velmi 

hákliví. O kameni se traduje také několik pověstí. Jedna vypráví o sedláku, který chtěl kámen 

posunout, jelikož mu překážel na jeho louce, s kamenem skutečně pohnul, jenže ten samý 

večer mu shořelo celé jeho stavení. Podobně dopadli i ruští vojáci, kteří chtěli s kamenem 

hýbat. Původní obyvatelé se báli další pohromy, a tak kámen proti ruským vojákům bránili 

vlastními těly. Ruští vojáci museli kámen nakonec opravdu nechat být. Poslední a neznámější 

pověst vypráví o tom, že jeden sedlák vedl svou kobylu na pastvu, když se pohyboval kolem 

hrobu Šemíka, ozval se jeho hlas, aby provedl jeho klisnu nad jeho hrobem a že do roka mu 

porodí hříbě. Skutečně se tak stalo a za rok měl sedlák malé bělavé hříbátko. Hříbátko bylo 

hravé, a když jednou bylo na pastvě, rozběhlo se a jedním skokem přeskočilo fůru sena, 

sedlák se zalekl, popadl vidle a hříbátko raději probodl, jelikož nechtěl mít problémy.322 

 I když se jedná pouze o pověsti a archeologický průzkum žádné kosterní ostatky pod 

Šemíkovým kamenem neobjevil, má Šemíkův pomník u místních obyvatel obrovskou 

hodnotu a všichni ho berou s velkou vážností. 

 

7.1 Lední hokej v Neumětelích 

 Oddíl ledního hokeje Neumětely působil od roku 1940 nepřetržitě až do roku 1990, 

tedy rovných padesát let. Během tohoto půlstoletí se dokázal probít až do divize, ve které 

působil tři sezony, v té době se jednalo o druhou nejvyšší výkonnostní úroveň na našem 

území. Mužstvem za řadu let prošlo velké množství hráčů, z nichž asi nejznámějším 

a nejlepším byl Josef Lener – otec Slavomíra Lenera (bývalého trenéra národního mužstva). 

 
321 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 12–15. 
322 DVOŘÁK, Otomar. Putování bájnou krajinou, str. 65–67. 
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7.1.1 Hokejové začátky (1933–1939) 

Lední hokej v Neumětelích byl v raných fázích zastiňován slávou místního fotbalové 

oddílu, který začal svou závodní činnost již v roce 1933 a dělal velmi dobré jméno své obci. 

Musíme podotknout, že v roce 1948 kopal místní celek divizi, tedy druhou nejvyšší soutěž té 

doby. Tento počin je úctyhodný zejména kvůli počtu mužstev v té době. Rozhodně ovšem 

nemůžeme tvrdit, že by si tyto celky konkurovaly, ba naopak. Když porovnáme soupisku 

mužstva ledního hokeje s tím fotbalovým, zjistíme, že v prvních letech hokejové činnosti se 

nám shoduje hned osm jmen z deseti. Tedy pouze dva hráči ledního hokeje (Triner a Ciprián) 

nehráli ve fotbalovém mužstvu.323 Dokonale tento fakt popsal ve své knize Sedláček: „Muži 

zuli kopačky a obuli brusle, aby se věnovali sportu zvanému hokej.“ 324 

 První dochovaná zmínka o hokeji pochází z 18. února 1933, kdy Jaroslav Šebek 

požaduje na výboru zapůjčení dresů pro sehrání hokejového utkání. Bohužel se nedochoval 

další zápis o tom, kdo byl soupeřem, ani jaký byl výsledek tohoto klání.325 Dále jsou známá tři 

přátelská utkání, která sehráli místní mládenci s okolními vesnicemi. Konkrétně šlo o dvě 

remízy 5:5 a 2:2 proti mužstvu Osova a zápas v Hořovicích. Všechna tato přátelská utkání 

byla sehrána v roce 1939.326 

 K oficiálnímu založení místního hokejové klubu došlo v roce 1940, kdy se nejprve 

můžeme dočíst, že na výborové schůzi 9. března 1940 odkládá výbor přihlášení hokejového 

mužstva do soutěže na příští dobu a jako hlavní důvod je uváděno nedostatečné materiální 

vybavení. K přelomu došlo na podzim téhož roku, jelikož na další výborové schůzi, tentokrát 

17. listopadu 1940, bylo schváleno založení hokejového odboru, zájem o jeho založení byl 

opravdu velký, dokazuje to i fakt, že všichni přítomní byli pro založení.327 

 Jelikož do startu mistrovské sezony nezbývalo mnoho, musela se vyřešit řada 

organizačních záležitostí. Jako první byli zaregistrovaní hráči, konkrétně to byli Josef Škoda, 

Jiří Míka, Jaroslav Kubrycht, František Kubrycht, Josef Lener, Miroslav Karmazín, Ladislav 

Triner, Bohuslav Dub, Josef Šebek, Karel Kačírek a Josef Ciprián. Oddíl měl podporu i ve 

veřejnosti, a tak se hned našlo několik jedinců, kteří finančně přispěli, vyzdvihnout se musí 

 
323 Dle ústního sdělení Václava Sedláčka, 12. 7. 2021. 
324 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 537. 
325 MÍKA, Václav. Jubilejní almanach 50 let Horymír Neumětely, str. 7. 
326 ŠEBEK, Josef. Osobní zápisník – hokej 1940–1943. 
327 DOKUMENTÁRNÍ KOMISE. 40 let TJ Horymír Neumětely, str. 3. 
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příspěvek tehdejšího starosty Václava Cipriána. Dále byla zřízena dobročinná sbírka.328 Za 

tyto utržené finance se pořídilo zařídit to nejnutnější, jak poukazuje ve svých ručně psaných 

vzpomínkách Josef Šebek. „Zakoupena byla prkna na mantinely, brankáři chrániče na nohy 

a rukavice. Jinak ostatní hráči si pořídili výstroj z vlastních finančních prostředků. Trička 

(dress) černá, trenýrky hnědé, punčochy (štulpny) modré se dvěma bílými pruhy.“329 

Následovala trocha obětavé práce hráčů a to nejnutnější pro zahájení mistrovské sezony bylo 

hotovo. 

7.1.2 V Neumětelích se věřilo a věří, že Horymír do divize běží (1940–1949) 

 První mistrovskou sezonou pro Horymír Neumětely je ročník 1940/1941. Před 

zahájením mistrovství sehrálo místní mužstvo dva přípravné zápasy. V tom prvním se utkalo 

s Osovem – již známým z předešlého roku. Horymíři již využili nově zakoupené vybavení 

a porazili svého soka 5:2, když se trefili Kubrycht Jar., Šebek, Triner, Ciprián a Lener. Druhý 

přátelský zápas byl sehrán jako oficiálně první domácí zápas na půdě Neumětel. Za soupeře 

si domácí zvolili berounské lvy a ve vyrovnaném zápase nakonec podlehli mnohem 

zkušenějšímu mužstvu v poměru 2:4. 

Neumětely byly zařazeny do druhé třídy Podbrdské župy společně s mužstvy Litně, 

Zadní Třebáně, Hostomic, Lochovic a Libomyšle. Zápasy v základní skupině mistrovství pak 

byly v duchu vysokých vítězství Horymíra Neumětely. Během základní části nenašli 

přemožitele a skončili na prvním místě s impozantním skóre 32:2 ze čtyř odehraných zápasů. 

Nejvíce bylo ceněno vítezství 6:0 nad SK Lochovice, který ještě v minulé sezoně nastupoval 

v první třídě Podbrdské župy. Tímto vítězstvím si Neumětely zajistily místo v kvalifikaci 

o postup do nejvyšší třídy na Podbrdsku. 

 Do kvalifikační fáze si Neumětely přenesly formu ze základní skupiny. Dovolily si 

jediné klopýtnutí při prohře s Horymírem Příbram 1:3.330 Vše vyvrcholilo v zápase 

s Felbabkou, když se utkali s dosud neporaženým mužstvem. Po heroickém výkonu 

nejlepšího hráče mužstva Lenera, který sám vsítil čtyři branky, poráží Horymír javorové listy 

4:1, tímto vítězstvím se dostává na čelní místo tabulky. V konečné tabulce skončil Horymír 

 
328 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 419. 
329 ŠEBEK, Josef. Osobní zápisník – hokej (1940–1943). 
330 Tamtéž. 
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Neumětely první před Felbabkou, a to díky lepšímu skóre, konkrétněji díky jedinému 

vstřelenému gólu, o který měl lepší bilanci.331 

 První mistrovská sezona skončila pro Neumětely velkým úspěchem. Podařilo se jim 

postoupit do první třídy Podbrdské župy, tedy druhé nejvyšší výkonnostní úrovně té doby. Už 

během první sezony se ukazují budoucí lídři a vůdčí osobnosti. Tím vůbec nejlepším je 

bezpochyby Lener, který si připsal 16 branek v sedmi zápasech, velkou sílu má Horymír také 

ve výborně chytajícím brankáři Josefu Škodovi, který dokázal dvakrát udržet čisté konto 

a v žádném zápase neinkasoval více než tři branky. Zároveň vykrystalizovala základní sestava: 

Škoda – Míka, Kubrycht Fr. – Lener, Kubrycht Jar., Triner – Ciprián, Šebek, Karmazín. 

V průběhu sezony zasáhla mužstvo také jedna velmi smutná zpráva, když ve věku pouhých 

19 let zemřel jeden ze zakládajících členů – Ladislav Triner.332 

 Ročník 1941/1942 byl úplným opakem minulého. Neumětely byly nalosovány do 

první třídy Podbrdské župy společně s mužstvy Březnice, Příbrami a Osova. Jednalo se již 

o mnohem zkušenější mužstva.333 Do sestavy byli nově zařazeni Kačírek Josef, ale především 

obránce Nájemník, který společně s Kubrychtem Fr. a Míkou vytvořili velmi silnou obrannou 

trojici, a nový střelec Miroslav Chvojka, ten se zařadil do první formace k Lenerovi 

a Kubrychtovi Jar. Toto spojení bylo následně jedním z nejlepších na Podbrdsku. Přitom 

sezona nezačala vůbec špatně. Horymír s přehledem vyhrál dvě přátelská utkání a i porážka 

1:2 nad silnou Březnicí v prvním „ostrém“ zápase byla přijata s velkou pochvalou a uznáním. 

Jenže následovala černá série, kterou započal rozhodující zápas s SK Osov, ve kterém se 

museli hráči popasovat až s hraničními podmínkami ledové plochy a kontroverzním koncem 

utkání, když bylo toto klíčové utkání ukončeno pět minut před koncem za stavu 1:1. Tento 

zápas měl ještě dohru u zeleného stolu, a tak Horymíři utrpěli kontumační porážku 0:3. 

V posledním zápase mistrovství ještě schytaly Neumětely dosud největší výprask 0:7 od 

rozjeté Příbrami.334 

 Tímto výsledkem měly Neumětely sestoupit zpět do druhé třídy Podbrdské župy. 

Mizerné výsledky vysvětluje ve svých zápiscích Josef Šebek. „Co však nejvíce tíží, jsou letos 

velice slabé výkony Lenera. Vždyť v letošních zápasech dosud se ani nepřiblížil ke svým 
 

331 Kdo postoupí do I. třídy? In: A–zet. 4. 2. 1941, str. 4. 
332 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 425–426. 
333 DOKUMENTÁRNÍ KOMISE. 40 let TJ Horymír Neumětely, str.5–6. 
334 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 427–430. 
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nejlepším výkonům z minulých let, za které získal vždy největší ohlas u obecenstva. To samé 

lze říci i o Škodovi, který střídá výborné chvilky se špatnými.“335 Na závěr sezony přišlo 

zlepšení. Mužstvo se zúčastnilo turnaje o přebor Podbrdska mládeže a na tomto turnaji po 

jednoznačných vítězstvích nad Kařezem, Třenicí a domácím celkem Praskoles vítězí. Ještě 

větší ohlas a naději do příští sezony přinesl poslední přátelský zápas sezony proti mistru 

Podbrdska – LK Příbram. Horymír Neumětely podal perfektní výkon a nakonec padl 2:3.336 

V závěrečné bilanci tohoto ročníku vidíme, že Horymír tento rok sehrál 14 zápasů, ve kterých 

pouze čtyřikrát prohrál, nicméně prohrál ta nejdůležitější utkání v mistrovství a po roce 

sestoupil. Nejlepším střelcem se s 20 brankami stal Josef Lener.337 

 Před sezonou 1942/1943 došlo k rozsáhlým reorganizacím v ledním hokeji. Vzhledem 

k narůstajícímu počtu mužstev byly jako druhé nejvyšší soutěže zřízeny tzv. divize, zbývající 

mužstva byla rozdělena podle úrovně do prvé a druhé třídy. Horymír se tak díky reorganizaci 

udržel v první třídě Podbrdské župy. Již před zahájením soutěží získaly Neumětely velkou 

poctu, jelikož jejich člen František Staněk byl zvolen předsedou Podbrdské župy ledního 

hokeje. I na ledové ploše došlo k velkému zlepšení. Formu z přátelských zápasů si Horymíři 

přenesli i na mistrovská utkání. V prvním z nich došlo sice ke kuriozitě, když musel být zápas 

předčasně ukončen z důvodu proboření se rozhodčího do ledu, ale výsledkově úvodní dva 

mistrovské zápasy zvládlo místní mužstvo bez porážky. Rozhodovalo se ve finálovém zápase 

skupiny proti Českému lvu Beroun. Na toto utkání si našlo cestu přes 2 000 diváků, kteří 

mohli vidět pohodlnou výhru Neumětel 7:2 po dobrém výkonu celého kolektivu.338 

 Tímto vítězstvím si Neumětely zajistily místo v kvalifikaci o divizi, ve které se utkaly 

s vítězem hořovického okrsku – s Felbabkou. Série byla neuvěřitelně vyrovnaná. V prvním 

zápase vítězí Felbabka na hřišti soupeře 1:0, když tři minuty před koncem vstřelil branku 

Mareš. Odvetu na Hejdově získává však Horymír poměrem 3:2 po třetím prodloužení. 

Nařízen byl rozhodující třetí zápas, který byl sehrán na Hejdově před téměř tisíci diváky a byl 

neustále nerozhodný i po třetím prodloužení za stavu 2:2 (Felbabka opět tři minuty před 

 
335 ŠEBEK, Josef. Osobní zápisník – hokej (1940–1943). 
336 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 431–432. 
337 MÍKA, Václav. Jubilejní almanach 50 let Horymír Neumětely, str. 7. 
338 ŠEBEK, Josef. Osobní zápisník – hokej (1940–1943). 
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koncem vyrovnává zásluhou Mareše).339 O postupujícím musel rozhodnout los. Následný 

postup popisuje Sedláček. „Kapitán Horymíra Lener zvolil lvíčka a ten padl.“340 Do divize měly 

postoupit Neumětely, jenže série měla ještě mimosportovní dohru. Na základě stížnosti 

Felbabky na rozsah kvalifikační série, která měla být původně hrána pouze na jeden 

rozhodující zápas. Po dlouhé době zkoumání nakonec dostala Felbabka za pravdu a byl jí 

přidělen titul mistra prvé třídy Podbrdska a vstupenka do divize.341 

 V této sezoně našel Horymír Neumětely pouze jednoho soupeře, který ho dokázal 

porazit, jinak všechna ostatní utkání dokázal zvítězit. Nejlepším střelcem se tentokrát stal 

centr druhé formace Josef Šebek se 13 přesnými zásahy, odsunul tak na pomyslné druhé 

místo produktivity Josefa Lenera, který se trefil celkem osmkrát.342 

 Jelikož před další sezonou proběhla opět reorganizace soutěží, tak nakonec do divize 

nepostoupily ani Neumětely, ani Felbabka. Oba celky se opět potkaly v první třídě Podbrdské 

župy. V sestavě Horymíra nastalo několik změn. Tou hlavní bylo finální zapracování Stanislava 

Kubrychta, který společně se svým bratrem Jaroslavem Kubrychtem a Lenerem tvořili první 

útok. Do druhého útoku k Šebkovi a Cipriánovi byl přeřazen Chvojka, díky čemuž získal 

Horymír dva kvalitní útoky. Mistrovská sezona nabídla smíšené pocity. Úvodní těsná porážka 

před téměř 800 diváky 1:2 s Osovem a následná, již tradiční, remíza s budoucím vítězem 

mistrovství s Felbabkou, naznačovaly, že by sezona mohla být úspěšná. Následoval zápas 

v Zadní Třebáni, kde Neumětely vyhrály 3:0. Nicméně v závěru tohoto utkání došlo k roztržce 

mezi mužstvy a diváky. Pro Neumětely to mělo velký dopad, jelikož se tento případ dlouho 

prověřoval a byla jim zastavena činnost do konce sezony, poslední dva zápasy tak musely být 

kontumovány. Přesto skončily Neumětely na čtvrté příčce, což jim stačilo k udržení se v první 

třídě Podbrdské župy i pro příští sezonu.343 

 Ročník 1944/1945 je ve znamení konce války, situace nebyla pro kluby vůbec 

jednoduchá, a tak byly sehrány tzv. zimní hry. Mužstva byla nalosována do skupin tak, aby 

opadlo co nejvíce cestování. Nepříjemností v návaznosti na minulou sezonu byly tresty 

 

339 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 27–29. 
340 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 440. 
341 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 29. 
342 ŠEBEK, Josef. Osobní zápisník – hokej (1940–1943). 
343 ŠEBEK, Josef. Osobní zápisník – hokej (1944–1947). 
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udělené za konflikt v zápase se Zadní Třebání. Ze svazu ledního hokeje byli na jeden rok 

vyřazeni Jaroslav Kubrycht a Josef Škoda. Nejcitelnější ztráta byla v brankáři Škodovi. Do 

branky se poté v několika zápasech musel postavit útočník Josef Šebek, ale brankářské 

kvality mu z logického důvodu chyběly. V průběhu sezony tak za Neumětely nastupují nové 

tváře jako Šmejkal, mladší bratr Josefa Lenera Jiří, dorostenec Josef Šebek ml., od druhé 

poloviny sezony pak zejména nový brankář Antonín Chvojka, který svými výkony téměř 

nahradil bývalého výborného brankáře Josefa Škodu.344 

 Co se týče samotných výsledků, tak ty nepřinesly žádné velké překvapení. Neumětely 

neměly ve skupině žádného reálného soupeře, a tak jediným vyrovnaným zápasem bylo 

utkání s Osovem, které skončilo remízou 5:5. Ostatním soupeřům uštědřil Horymír porážku 

vždy o více než 7 branek. V této sezoně se naplno projevil talent Josefa Lenera, který ve 

všech zápasech patřil k nejlepším a v celkovém součtu vstřelil téměř polovinu všech branek 

svého mužstva, bylo jich 24 z celkových 50 v osmi odehraných zápasech. Takže Lener měl 

průměr tři branky na zápas.345 

 V první sezoně po skončení války nastoupily Neumětely opět v první Podbrdské župě. 

Po roční distanci se vrátil Jaroslav Kubrycht, naopak Josef Škoda se k aktivní činnosti již 

nevrátil, Neumětely měly již adekvátní náhradu v podobě Antonína Chvojky. Došlo opět 

k pozměnění sestavy. Do obrany k Míkovi s Nájemníkem se z útoku stáhl Miroslav Chvojka, 

první útok hrál ve složení: bratři Lenerové a Šebek ml., druhý útok tvoří bratři Kubrychtové se 

Šmejkalem a na střídání je Šebek st. Mužstvo podává skvělé výkony a po třetím odehraném 

kole je na prvním místě bez ztráty bodu a s impozantním skóre 31:4.346 Následovalo čtvrté 

„finálové“ utkání skupiny s dosud také neporaženou Příbramí. Neumětely neklopýtly ani 

v tomto utkání, a jelikož se k poslednímu mistrovskému zápasu nedostavilo mužstvo Jinec, 

zvítězily Neumětely ve své skupině bez ztráty bodu.347 

 Jakožto vítěz skupiny jih sehrál Horymír kvalifikační souboj o postup do divize 

s vítězem skupiny sever, kterým bylo mužstvo Hořovic. Rozjeté Neumětely nenašly soupeře 

ani v tomto zápase a porazily Hořovice jasně 6:1, čímž si zajistily postup do hokejové divize, 

 
344 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 449–454. 
345 MÍKA, Václav. Jubilejní almanach 50 let Horymír Neumětely, str. 8. 
346 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 455–458. 
347 DOKUMENTÁRNÍ KOMISE. 40 let TJ Horymír Neumětely, str. 23. 
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tedy druhé nejvyšší výkonnostní úrovně té doby.348 Velmi úspěšnou sezonu potvrzují i čísla. 

Celkem sehrály Neumětely deset utkání a v ani jednom nenašly přemožitele. Svou roli 

tahouna potvrdil Josef Lener, když opět opanoval pořadí střelců s počtem 22 branek.349 

Tímto bylo naplněno heslo, podle něhož je pojmenovaná tato kapitola – V Neumětelích se 

věřilo a věří, že Horymír do divize běží. Heslo je převzato a poupraveno z historického nápisu 

na hrobě Šemíka v Neumětelích. 

 Následující tři ročníky se nachází místní hokej na samotném vrcholu své výkonnosti. 

Působí v divizi, potažmo oblastním mistrovství, tedy ve druhé nejvyšší soutěži té doby. Nutno 

ještě podotknout, že paralelně s ledním hokejem se do divize dostává i fotbalové mužstvo, 

v sezoně 1948/1949 tak mají Neumětely ve dvou sportech zástupce v druhé nejvyšší soutěži. 

Velkou raritou pak je fakt, že hned osm hráčů nastupuje jak ve fotbalovém mužstvu, tak 

v tom hokejovém. V prvním ročníku 1947/1948 nepřálo lednímu hokeji počasí, a tak byl 

sehrán pouze jeden mistrovský zápas na umělém kluzišti v Českých Budějovicích, kde 

Neumětely prohrály 2:3. Na schůzi svazu ledního hokeje 13. února roku 1948 bylo schváleno, 

že se tento ročník anuluje.350 

 Opravdovou divizní sezonu si v Neumětelích užili až v následném roce, kdy se místní 

celek utkal postupně s Pískem, Českými Budějovicemi, Blatnou, Felbabkou, Rožmitálem pod 

Třemšínem a Táborem. Během mistrovských zápasů docílil Horymír řady úctyhodných 

výsledků. Nejvíce byla ceněna remíza s výborným Pískem a těsná porážka 5:6 s exligovým 

Táborem. To, že Neumětely nebyly v soutěži pouze do počtu, dokazuje i fakt, že v šesti 

utkáních dokázaly vstřelit 36 branek a získat pět bodů za dvě výhry a jednu remízu. Tyto 

výsledky nakonec stačily na čtvrté místo a udržení se v soutěži i pro následující rok.351 

 Před sezonou 1949/1950 došlo k částečné reorganizaci, jedinou změnou pro 

Neumětely byla změna názvu soutěže na oblastní mistrovství. Tento ročník byl opět silně 

poznamenán špatným zimním počasím. Kvůli těmto podmínkám nebylo možné sehrát 

oblastní mistrovství dvoukolově, ale muselo být ukončeno již po čtvrtých zápasech. Byla to 

velká smůla pro Neumětely, jelikož se jim příliš nepovedl vstup do mistrovství a první tři 

 
348 ŠKVÁRA, Josef. Zpráva činnosti Podbrdské župy 1946/1947, str. 10. 
349 ŠEBEK, Josef. Osobní zápisník – hokej (1944–1947). 
350 Hockey o divizní body. In: Práce, 20. 1. 1948, ročník 3., číslo 16, str. 8. 
351 Hockeyové divize. In: Práce, 18. 1. 1949, číslo 14, str. 5. 
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zápasy prohrály, až na vysokou porážku 1:10 od Černošic se jednalo o vyrovnané zápasy.352 

Poslední čtvrtý zápas přinesl výsledkové zlepšení a Horymíři udolali Příbram 5:3. Nicméně 

toto jediné vítězství nezměnilo nic na tom, že se Neumětely musely s nejvyššími soutěžemi 

na velmi dlouhou dobu rozloučit.353 

7.1.3 Ze slávy do okresu (1950–1959) 

 V padesátých letech minulého století nezažíval lední hokej v Neumětelích plodné 

období. Vinou tří po sobě jdoucích sestupů se v sezoně 1953/1954 objevují až v okresním 

přeboru. Jelikož Neumětely v padesátých letech hrály pouze nižší soutěže, neobjevují se 

v žádných národních novinách. Oddíl postrádá v této dekádě zápisy kroniky a v berounském 

i příbramském státním archivu se nedochoval žádný dobový tisk, který by pojednával 

o sportovním dění na Podbrdsku. Z úst posledních pamětníků zaznívají z logického hlediska 

pouze útržky a nejsilnější zážitky. Z těchto důvodů budou z následujících sezon vybírány 

pouze zachované střípky. 

 Až v sezoně 1955/1956 se podařilo postoupit z okresního přeboru do druhé krajské 

soutěže, když se povedlo porazit v dvojzápase mužstvo Obecnice 9:0 a 12:4.354 Kromě 

sportovních úspěchů si Neumětely v tomto roce připisují i jeden materiální úspěch, kdy se 

jim podaří vybudovat polévané kluziště. V polovině padesátých let dochází k první výměně 

generací. Postupně končí zakládající členové, jedinými, kteří stále hrají i na začátku let 

šedesátých, jsou bratři Lenerové a Miroslav Chvojka. Postupně se do mužstva zapracovávají 

budoucí opory mužstva: Josef Kubrycht, Ladislav Krejčí, Jiří Košťálek, Václav Veselý a Jan 

Dumský. Většinou se jedná o dorostenecké odchovance oddílu.355 

 Místo v krajských soutěžích Horymíři ovšem tentýž rok opouštějí, zásadním 

problémem se jeví být absence brankáře. Téměř celý ročník musí odchytat atlet Václav 

Sedláček, který dodnes vzpomíná na ne úplně komfortní podmínky brankářů. „To byla 

strašná výstroj. Betony snad na pozemní hokej, zástěra podobná těm, co nosili kováři, 

rukavice obě vyrážečky, když si chtěl mít jakoby lapačku, tak sis dal do jedné rukavice 

smotanou ponožku, aby to tolik nebolelo, brusle kanady, suspenzor, to byl jediný správný díl 

 
352 Sportem odevšad. In: Práce, 25. 1. 1950, číslo 21, str. 6. 
353 Oblastní mistrovství. In: Práce, 7. 2. 1950, číslo 32, str. 8. 
354 KAČÍREK, Jan. Kronika obce Neumětely 1. díl, str. 260. 
355 Dle ústního sdělení Václava Sedláčka 12. 7. 2021. 
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výstroje, lokty od fotbalového brankáře a hokejka těžká Škrdlantka, ta nešla skoro unést.“356 

Nicméně i přes velkou snahu a dvě vybojovaná vítězství sestoupily Neumětely 

z předposledního místa zpět do okresního přeboru. 

 Poslední dvě sezony této dekády přinesly přeci jen větší optimismus. V ročníku 

1958/1959 se stává Horymír s novým brankářem Janem Dumským vítězem okresního 

přeboru a zajišťuje si místenku v krajském přeboru druhé třídy pro další sezonu.357 Velkým 

překvapením bylo první místo právě v této soutěži následující sezonu. Díky tomu, se 

Neumětely dostávají zpět mezi krajskou elitu, tedy do první třídy krajského přeboru. Bohužel 

výsledky, střelci ani sestavy se nikde nedochovaly. 

7.1.4 Trnitá cesta na druhý vrchol (1960–1969) 

 Jak již bylo poznamenáno výše, na přelomu padesátých a šedesátých let se 

Neumětelům výsledkově velmi dařilo. Potvrzuje to hned první sezona této dekády, kdy po 

postupu z loňského roku nebyly Neumětely v první třídě kraje rozhodně do počtu. V silné 

konkurenci mužstev Velkých Popovic, Vinoře, Benešova a Podluh obsazují krásné druhé 

místo za svým podbrdským rivalem.358 V nejvyšší třídě kraje se Neumětely udrží ještě v příští 

sezoně, ale v ročníku 1962/1963 se to již nedaří, když končí na předposledním místě tabulky 

a jsou odsouzeny k sestupu zpět do okresních soutěží.359 

 Následující dvě sezony tráví Horymíři v okresních soutěžích. V první z nich se jim 

povede sice ovládnout základní skupinu bez jediné porážky, ale nedaří se souboj o postup do 

kraje se Zadní Třebání.360 Co se nepovedlo minulý rok, daří se v roce 1964/1965, kdy 

Horymíři sice končí na druhém místě tabulky, ale díky reorganizaci soutěží pro příští sezonu 

jim toto místo zaručuje postup do I. B třídy krajské soutěže.361 Během této soutěže se do 

mužstva trvale zapracoval Jaroslav Kubrycht, syn zakládajícího člena a jednoho z tahounů 

první generace (Jaroslava Kubrychta).  

 S příchodem Jaroslava Kubrychta roste i úroveň místního hokeje. I jeho přičiněním se 

Neumětely hned ve své premiérové účasti v I. B třídě kraje umisťují na prvním místě 

 
356 Dle ústního sdělení Václava Sedláčka 12. 7. 2021. 
357 KAČÍREK, Jan. Kronika obce Neumětely 1. díl, str. 274. 
358 Hokejisté o body i přátelsky. In: Budovatel, 3. 2. 1961, číslo 5, ročník 2., str. 4. 
359 ŠEBEK, Jiří. Kronika obce Neumětely 2. díl, str. 28. 
360 Okresní přebor skončil. In: Budovatel, 5. 3. 1964, ročník 5, číslo 4., str. 4. 
361 OKRESNÍ SEKCE LH OV ČSTV BEROUN. Zpravodaj sekce LH 1964/1965. 
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a postupují tak do I. A třídy. Jenže pobyt v I. A třídě není opět nikterak dlouhý a po jedné 

úspěšné sezoně přichází v sezoně 1967/1968 sestup zpět o jednu krajskou úroveň níže. 

V tomto ročníku se Neumětely střetávaly se soupeři z Hořovic, Černošic, Příbrami, Obecnic 

a Sýkořic. Ani vybojované předposlední místo nezaručovalo záchranu i pro příští sezonu.362 

 To nejlepší pro lední hokej v Neumětelích teprve přišlo. Vydařily se jim totiž poslední 

dvě mistrovské sezony šedesátých let. V ročníku 1968/1969 slaví vítězství a okamžitý návrat 

zpět do I. A třídy krajské soutěže.363 A jako velmi příjemné překvapení se ukazuje následující 

sezona 1969/1970, kdy Neumětely opanují I. A třídu a postupují tak do oblastního přeboru 

pro příští sezonu. Je to opravdu velký úspěch této generace, který je přinejmenším 

srovnatelný s postupem do divize první generace. Oblastní přebor je totiž třetí nejvyšší 

soutěží té doby.364 Je opravdu velká škoda, že se z této doby nedochovaly žádné zápisy a ani 

novinové články. Sestavy a přesné výsledky se nám pravděpodobně už nikdy sehnat 

nepodaří. 

7.1.5 Ostuda s registracemi (1970–1979) 

 Na počátku sedmdesátých let dochází k další generační obměně, starší hráči pomalu 

končí své aktivní kariéry a nahrazují je noví mladí, zejména pak Miroslav Chvojka mladší, 

Miroslav Staněk či Jan Hošťálek.365 Od poloviny sedmdesátých minulého století se dochovaly 

v berounském státním archivu noviny s názvem Budovatel, ze kterých můžeme čerpat 

některé výsledky a střelce. Hlavní pozornost budeme věnovat samozřejmě klíčovým sezonám 

místního hokejového mužstva. 

 Jak již bylo předznamenáno výše, tak v sezoně 1970/1971 nastupují Horymíři 

v oblastním mistrovství. Vzpomíná na to i bývalý hráč Neumětel Jaroslav Kubrycht: „to byla 

ta nejvyšší soutěž, co jsme tady hráli, ale tam už byla úplně jiná mužstva než my. My jezdili 

hlavně tam kolem Kladna, třeba do Švermova, Unhoště a ty tam měli bývalé Kladeňáky, kteří 

hráli mnoho let ligu. To jsme dostávali vždycky dardy.“ Soutěž to byla opravdu velmi náročná 

a Neumětely po jednom roce v této soutěži sestupují zpět do krajských soutěží.366 

 
362 KLÍČ, Karel. Zpráva OSK ledního hokeje 1967/1968. 
363 Hokejisté na všech frontách o body. In: Budovatel, 2. 3. 1969, ročník 11., číslo 2., str. 6. 
364 Hokejisté stále bojují o body – i v turnajích. In: Budovatel, 27. 2. 1970, ročník 11., číslo 5, str. 4. 
365 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 473. 
366 Dle ústního sdělení Jaroslava Kubrychta, 13. 7. 2021. 
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 Přichází jedna z nezapomenutelných sezon, bohužel v tom negativním slova smyslu. 

Mistrovská krajská soutěž druhé třídy byla rozehrána a Neumětely se po nepovedeném 

začátku a třech porážkách postupně rozjíždějí a vyhrávají dva následující duely. Přichází ale 

zápas s Dobříší, ve kterém si místní celek připisuje cennou remízu 5:5. Jenže tento zápas má 

dohru u zeleného stolu. Václav Míka měl trest z minulého zápasu a nesměl nastoupit, ale 

i tak se zfalšovanou registrací nastoupil. Na tento prohřešek se během zápasu přišlo a mělo 

to mít fatální vliv na budoucnost místního hokeje. Disciplinární komise nakonec byla 

nemilosrdná Václav Míka byl vyřazen z řad ledního hokeje, takže už nesměl nikdy hrát. 

Kapitán mužstva Jaroslav Šebek a asistent kapitána Jan Hošťálek dostali distanc na půl roku. 

Aby toho nebylo málo, tak Neumětely měly sestoupit do nejnižší soutěže, tedy do okresní 

soutěže. Od toho bylo nakonec opuštěno a Neumětely povinně sestoupily pouze do 

okresního přeboru.367 

 Václav Míka se ještě jednou zapsal do historie neumětelského hokeje. Jelikož 

pracoval v místním JZD, často finančně přispíval hokejovému mužstvu. Míka prohlásil, že 

družstvo zaplatí nové hokejové dresy. Vedení ledního hokeje nechalo dělat nové dresy, jenže 

omylem je nechali vyhotovit v Praze, kde se vyráběly dresy například i pro národní mužstvo. 

Dresy tenkrát stály 10 000 Kčs. Družstvo dresy skutečně zaplatilo a poté se říkalo, že 

Neumětely měly nejhezčí dresy na okrese. Všechny dresy se po skončení aktivní činnosti 

klubu ztratily, nám se povedlo jeden dres najít, jeho fotku najdete v příloze.368 

 Povinný sestup Neumětelské zdravě nakopl k dobrým výkonům. Na začátku sezony 

1972/1973 to nevypadalo s vyhlídkami moc dobře, jelikož do Podluh přestoupil člen první 

formace a nejlepší hráč Jaroslav Kubrycht.369 Dále se musely Neumětely obejít bez 

potrestaných: Šebka, Hošťálka a Míky. Nicméně od prvních zápasů byl vidět velký 

výkonnostní rozdíl, a tak všechna utkání sezony jsou vedena v duchu vysokých vítězství 

Horymíra. Oblibu místního klubu dokumentuje průměrná návštěva na utkání 400 diváků. Do 

role nejlepšího střelce a klíčového hráče se definitivně pasoval Miroslav Staněk, který 

dokázal vsítit hned 32 branek v 18 zápasech. Horymír nepolevil ani v kvalifikačních bojích 

 
367 ŠEBEK, Jiří. Kronika obce Neumětely 2. díl, str. 168–169. 
368 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 480–481. 
369 Dle ústního sdělení Jaroslava Kubrychta, 13. 7. 2021. 
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a po stejně suverénních výsledcích nad Mníškem pod Brdy a Vraném nad Vltavou se dostali 

do I. B třídy.370 

 Následující dvě sezony stráví mužstvo v I. B třídě a začíná poctivěji trénovat, zejména 

se jezdí trénovat do Příbrami a je sehráno až deset přátelských zápasů, což nemá na okrese 

konkurenci, za toto vděčí Neumětely funkcionáři Josefu Vackovi. Druhá sezona v I. B třídě je 

již úspěšná a Horymíři se po krátké odmlce vracejí zpět do druhé třídy krajského přeboru, to 

už je v týmu opět Jaroslav Kubrycht, který se stává nejlepším střelcem s 18 přesnými 

zásahy.371 

 V sezoně 1975/1976 byli v druhé třídě krajského přeboru soupeři Podluhy, Týnec nad 

Sázavou, Obořiště, Obecnice a Bystřice. Mužstvo v tomto ročníku táhli především Chvojka, 

Kubrycht a Staněk. Neumětely vyhrávají základní skupinu, když prohrají pouze dvě utkání 

a bojují v kvalifikaci o první třídu krajského přeboru.372 Soupeři jim byla mužstva Nymburka, 

Veltrus a Rakovníka. Do kádru byli na některé kvalifikační zápasy na černo dosazovaní 

nejlepší hráči z okolních týmů, jako příklad můžeme jmenovat Antonína Čepeláka z Felbabky 

či Miloslava Stelšovského z Podluh. Jediným, kdo dokázal Neumětely v kvalifikaci porazit, byl 

Nymburk. Mužstvu to však nemuselo vadit, jelikož první dva celky kvalifikace postupovaly do 

vyšší soutěže. O kvalifikaci byl velký zájem, jako důkaz dokládáme návštěvu 1 100 diváků na 

utkání s Nymburkem. Horymíru Neumětely se tak po sesazení do okresního přeboru povedlo 

během čtyř sezon třikrát postoupit a dostat se opět mezi krajskou elitu.373 

 V druhé polovině sedmdesátých let byla první třída kraje opravdu výkonnostně velmi 

náročnou soutěží. V klubech hrajících tuto soutěž nastupovali bývalí extraligoví hráči. Také 

po finanční stránce se lední hokej na vyšší úrovni pořádně prodražuje. Jelikož se mistrovská 

sezona natahuje na 20 zápasů, je nutné valnou většinu z nich sehrát na zimním stadionu. 

Náhrada za jeden zápas už v té době stála cca tisíc korun. Horymíři dokázali v této 

konkurenci zvítězit pouze třikrát a s elitní krajskou soutěží se museli rozloučit. Jediní 

Kubrycht se Staňkem snesli výkonnostní měřítko této soutěže.374 

 
370 Neumětely a Jáchymov postupují. In: Budovatel, 24. 1. 1973, ročník 13., číslo 3., str. 6. 
371 ŠEBEK, Jiří. Kronika obce Neumětely 2. díl, str. 250–251 a 282–283. 
372 MÍKA, Václav. Kronika obce Neumětely 3. díl, str. 40. 
373 Řádky z hokeje. In: Budovatel, 18. 2. 1976, ročník 16., číslo 7., str. 6. 
374 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 480–481. 
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 Poslední tři mistrovské sezony sedmdesátých let účinkují Neumětely ve druhé třídě 

krajského přeboru. Po sestupové sezoně se umisťují na krásném druhém místě.375 Před 

sezonou 1979/1980 dochází k výrazné reorganizaci soutěží. Neumětel se tyto změny zásadně 

nedotýkají a zůstávají tak nadále v druhé třídě krajského přeboru. Jak poukazuje 

v almanachu k 50. výročí Horymíra Neumětely Míka: „Je sice bezvadné, že se nám opět 

podařilo udržet v kraji, ale nalosování do skupiny sever nám nebylo nejlepším. Za sezonu jsme 

odehráli opět 20 zápasů, ale na jednotlivá utkání jsme jezdili až nezvykle daleko. Tato sezona 

naši kasu pořádně vyluxovala.“376 Přes velkou finanční i časovou náročnost se mistrovská 

sezona velmi povedla. Neumětely skončily na druhém místě za mužstvem VKD Rozdělov. 

Tato sezona byla poslední pro dlouholetého tahouna a nejlepšího střelce Miroslava Staňka. 

7.1.6 Cesta k zániku (1980–1991) 

Během osmdesátých let musel být kádr Horymíra stále častěji doplňován hráči 

z Příbrami, jednalo se zejména o dorostence, kteří neměli kde jinde hrát. V prvních třech 

sezonách této dekády se podařilo místnímu celku ještě udržet v krajské příslušnosti. Až přišla 

mistrovská sezona 1983/1984, kdy se poprvé dostavuje kritický nedostatek hráčů. 

Neumětely v základní fázi mistrovství skončily na pátém místě, což je předurčilo k bojům 

o záchranu s týmy z dolní poloviny tabulky. Horymíři tuto část zvládli velmi dobře, větší 

polovinu zápasů dokázali zvítězit a umístili se na třetí příčce skupiny o udržení, což jim 

s přehledem stačilo na zachránění se. Jenže již během sezony se Neumětely zřekly své účasti 

v druhé třídě krajského přeboru a dobrovolně se nechaly přeřadit do okresního přeboru. 

Hlavním důvodem byl nedostatečný hráčský kádr. 

 I přes značné problémy se sestavováním mužstva byla po celou sezonu 1984/1985 

v okresním přeboru znát zkušenost hráčů z vyšších soutěží. Celou základní skupinu ovládly 

Neumětely bez jediné porážky a hned čtyřikrát nedovolily soupeři vstřelit ani jednu branku, 

zatímco jim jich nasázely přes deset. Nejvyšším rozdílem skončilo utkání se Sokolem 

Praskolesy, a to 23:0.377 Stejný průběh měla i kvalifikace o postup do krajské soutěže, v níž se 

Neumětely utkaly s Žabonosy a s Baníkem Rynholec. I se silnějšími soupeři si Horymíři 

 
375 Hokej o body. In: Budovatel, 8. 2. 1978, ročník 18., číslo 6., str. 6. 
376 MÍKA, Václav. Jubilejní almanach 50 let Horymír Neumětely, str. 22–23. 
377 Hokejisté již ve finále. In: Budovatel, 20. 2. 1985, ročník 25., číslo 9., str. 6. 
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poradili a zajistili si postup zpět do krajského soutěže. S ohledem na užší spolupráci 

s Příbramí se Horymíři rozhodli do krajské soutěže pro příští sezonu přihlásit.378 

 Před další sezonou došlo k výraznému posílení mužstva. Z Benešova byli získáni bratři 

Kadičové a velmi vítanou posilou byl bývalý ligový hráč a trenér VTJ Příbram Anderle. 

V krajské soutěži se Horymíři utkávali s Královým Dvorem, Podluhy, Rakovníkem, Dobříší 

a Rožmitálem pod Třemšínem. Ve finálovém součtu měly Neumětely pozitivní bilanci, když 

dokázaly zvítězit v deseti mistrovských utkáních, ve dvou remizovaly a osmkrát odešly 

poraženy. Velkou posilou se ukazuje být zejména M. Kadič, který se stal nejlepším střelcem 

mužstva s 22 přesnými zásahy. I přes zlepšené výkony a nárůst hráčské základny se 

z finančních důvodů rozhodly Neumětely pro sestup zpět do okresního přeboru. Tato sezona 

tak pro Neumětely byla tou poslední, co se týče krajské přítomnosti. 

 Po sestupu do okresního přeboru následoval poměrně velký odchod kvalitních hráčů, 

kteří byli doplňovaní mladými nezkušenými dorostenci. Přesto se v sezonách 1986/1987 

a 1987/1988 stávají Neumětely přeborníky okresu, když za dva roky ve skupině prohrávají 

pouze dva zápasy. Horymíři se tak dostávají do prekérní situace, kdy výkonnostně jim žádné 

mužstvo na okrese nestačí, nicméně na účast v krajském přeboru už nejsou peníze.379  

 Následující dva ročníky byly ve znamení postupného poklesu výkonnosti. Neumětely 

už nemají aspiraci na postup do krajských soutěží, naopak se soustředí na přežití klubu. 

Hlavním nedostatkem jsou finance. Na okrese se již hraje pouze jedna skupina, ve které 

nastupují všechna aktivní mužstva. Je jich deset, a tak se i v okresní soutěži zvyšuje počet 

utkání na dvacet a více za sezonu, což je pro vesnické kluby likvidační. Téměř všechna utkání 

musejí být odehrávána na zimních stadionech, jelikož zápasy mají již pevné termíny a hraje 

se jednou týdně o víkendu. 

 V devadesátých letech odehrály Neumětely jedinou a také poslední mistrovskou 

sezonu v ledním hokeji. Konec hokeje v Neumětelích popisuje Sedláček. „Začíná krize. A to 

nejen kvůli malému počtu hráčů, ale také finanční. Horymír nemá peníze na přípravu, která se 

odehrává ve většině případů na zimních stadionech, ani na samotná utkání. Náklady na 

hokejovou výstroj jsou stále větší a větší a není kde brát peníze. Ukazuje to, že Horymír tuto 

 
378 Favorit zůstal neporažen. In: Budovatel 13. 3. 1985, ročník 25., číslo 12., str. 6. 
379 Góly z ledu. In: Budovatel, 10. 2. 1988, ročník 28., číslo 7., str. 6. 
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situaci dlouho nevydrží.“380 V poslední mistrovské sezoně obsazují Neumětely páté místo 

z osmi mužstev. Touto sezonou končí lední hokej v Neumětelích, který se v místní obci hrál 

nepřetržitě od roku 1940 celých padesát let. V současné době nic nenasvědčuje tomu, že by 

se místní hokejové mužstvo mělo někdy obnovovat. 

  

 
380 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 499–531. 
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7.2 Kluziště 

 Ledová plocha nebyla v Neumětelích takovým problémem jako v jiných podbrdských 

obcích. V prvé polovině minulého století se v Neumětelích nacházelo asi pět vodních ploch, 

na kterých se dal eventuálně hrát lední hokej.381 Jako první byly využívány dva rybníky ve vsi. 

Nejprve se začínalo na Čížkovic rybníce, kde se také odehrává první oficiální domácí zápas, ve 

kterém hostil Horymír Český lev Beroun. I přes porážku 2:4 byl zápas brán s velkým 

úspěchem a četná návštěva byla rozhodně spokojena.382 „Ten Čížkovic rybník, ten měl takový 

kanadský rozměry, on byl trošku menší,“ vzpomíná Václav Sedláček. Společně s Čížkovic 

rybníkem byl následně využíván i Velký rybník na okraji vsi.383 

Co se týče dalšího vybavení, tak na obou rybnících byly ještě staré nízké mantinely, 

jež byly vysoké pouze tak, aby se daly bez větších problémů přeskakovat. Branky byly 

hranaté a místo klasických provázkových sítí měly drátěnkové, jiné totiž v té době nebyly. 

Žádné komfortní zázemí zde opravdu nebylo. Kabiny nebyly, hráči se museli převlékat doma 

nebo v blízké hospodě a brusle si zavazovali až na kluzišti. Přírodní kluziště nemělo ani žádné 

osvětlení, proto musela být všechna utkání sehrávána v denní dobu.384 

 Neumětely často využívaly ještě jednu ledovou plochu, tou je rybníček Loužek 

u Malého Chlumce. „To je, když jedeš tam do kopce na Hřebeny, tak vjedeš kousek do lesa 

a seš tam. Tam to bylo dobrý v tom, že to bylo v lese, takže tam ten led byl jako první, 

a hlavně tam vydržel delší dobu,“ vysvětluje Jaroslav Kubrycht. Rybníček Loužek se nachází 

téměř sedm kilometrů od Neumětel, a tak se k němu jezdilo většinou na kole, přesto byl 

místními celkem hojně využíván.385 

 V roce 1959 začíná výstavba umělého polévaného kluziště v Neumětelích. Práce na 

něm trvaly téměř tři roky, jelikož se jednalo o betonové hřiště, jímž se mohl chlubit na okrese 

v tu dobu pouze jeden další oddíl. Hřiště bylo zřízeno na bývalé farské zahradě. V roce 1959 

byly dokončeny terénní práce, a to včetně vykopané studny. V druhém ruce výstavby byl 

upraven podklad, kdy se do spodní vrstvy dávaly větší kameny a ty byly následně přikryty 

 
381 KAČÍREK, Jan. Kronika obce Neumětely 1. díl, obrázková část. 
382 ŠEBEK, Josef. Osobní zápisník – hokej (1940–1943). 
383 Dle ústního sdělení Václava Sedláčka 12. 7. 2021. 
384 Dle ústního sdělení Václava Sedláčka 30. 7. 2021. 
385 Dle ústního sdělení Jaroslava Kubrychta, 13. 7. 2021. 
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vrstvou šotoliny. Stavba byla dokončena roku 1961, kdy byla tato plocha vybetonovaná.386 

Veškeré práce si dělali hráči a příznivci oddílu ledního hokeje sami. Pouze na betonování byli 

najímání dělníci, kterým bylo placeno 14 korun za jednu hodinu. Při zhotovování kluziště bylo 

odpracováno nespočetné množství brigádnických hodin. 

 Jako časomíra byly používány hodiny, které v Neumětelích zbyly po Rusech.387 

Vybudování celého kluziště zajistil zejména tehdejší národní výbor, který tuto stavbu dotoval 

částkou 250 000 Kčs. Následné udržování kluziště v provozu stálo také nemalé časové 

i fyzické úsilí. S tvorbou ledu zde nejvíce pomáhal „děda“ Chvojka. Princip na tvorbu ledu 

měli v Neumětelích podobný jako v okolních obcích. Hlavní roli zde hrály saně s pytlem. Na 

místním hřišti nastupovalo samozřejmě dospělé mužstvo, ale v následujících letech, kdy se 

množství zápasů za jednu sezonu neustále zvětšovalo, se na místním kluzišti odehrávalo stále 

méně zápasů. Nejvíce času zde tak strávili místní dorostenci a žáci.388 „To víš, my tam okolo 

neměli žádný stromy, takže, stačilo, jenom aby svítilo sluníčko, i když byla zima, tak se to 

rozehřálo, a to si ten led normálně rozšlápl,“389 přidává zkušenost Jaroslav Kubrycht. 

 V průběhu sedmdesátých a osmdesátých let, kdy se do vedení hokejového oddílu 

dostává Josef Vacek, začíná místní hokejový oddíl stále častěji využívat příbramský zimní 

stadion. Zde také odehrává své poslední aktivní sezony. Datum ukončení činnosti kluziště 

v Neumětelích není přesně známo, ale s největší pravděpodobností se poslední ledy dělaly 

někdy na začátku devadesátých let minulého století. V současné době je na místě Mandíkův 

dvůr a po kluzišti zde zbyla už jen betonová plocha a náznaky okrajů mantinelů.390 

  

 
386 KAČÍREK, Jan. Kronika obce Neumětely 1. díl, str. 278. 
387 Dle ústního sdělení Václava Sedláčka, 12. 7. 2021. 
388 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 473–474. 
389 Dle ústního sdělení Jaroslava Kubrychta, 13. 7. 2021. 
390 Dle ústního sdělení Jaroslava Kubrychta, 13. 7. 2021. 
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7.3 Nejvýznamnější osobnosti neumětelského ledního hokeje 

7.3.1 Josef Lener (1922–2007) 

 Pravděpodobně nejlepší hráč v historii ledního 

hokeje v Neumětelích a jeden ze zakladatelů místního 

klubu. Kromě ledního hokeje hrál také fotbal. Vynikal 

zejména svou rychlostí, schopností vstřelit branku a tvrdou 

ranou, a to jak v hokeji, tak ve fotbale. Je nejlepším 

střelcem oddílu ledního hokeje, když mezi lety 1940–1949 

vstřelil 99 branek. Stejně tak je i nejlepším střelcem 

fotbalové historie, mezi lety 1939–1950 vstřelil 216 branek. 

Čísla rozhodně nejsou konečná, jelikož nejsou zachovány 

údaje o všech zápasech.391 V anketě o nejlepšího sportovce 

Neumětel se umístil na druhém místě se ziskem 429 bodů 

a se ziskem 59 bodů byl zvolen jako nejlepší hokejista místní historie. Zajímaly se o něj 

prvoligové fotbalové Židenice.392 

Narodil se do rodiny tří bratří. Jeho bratry byli Jaroslav a Jiří, který také hrál za místní 

hokejové i fotbalové mužstvo, když zejména v tom hokejovém patřil za výborného obránce. 

Josef Lener začal nastupovat za dospělá mužstva již ve svých osmnácti letech. Byl jedním ze 

zakládajících členů oddílu ledního hokeje a hned od jeho vzniku byl nejlepším hráčem, 

kapitánem a členem prvního útoku. Jak se můžeme dočíst ve veškerých pramenech, tak na 

jeho osobnosti stála veškerá hra Horymíra a odrážel se od ní celkový výsledek utkání. Běžně 

se stávalo, že dával polovinu veškerých branek svého mužstva. Podobných kvalit dosahoval 

i v kopané, kde je stále držitelem rekordu v počtu branek za jednu sezonu. V ročníku 

1943/1944 nastřílel 45 branek.393 

Jeho největší silou bylo rychlé bruslení, jak poukazuje Sedláček. „On si to vždycky vzal, 

objel naši branku a potom projel úplně celé hřiště. Buď to někomu nahrál do prázdné nebo 

dal gól sám.“394 Další vlastností, kterou vynikal nad ostatními, byla ostrá střela. Jako jeden 

z mála v té době trénoval. V zimním období často jezdil s Jaroslavem Kubrychtem starším na 

 
391 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 188 a 476. 
392 SEDLÁČEK, Václav. Vyhodnocení funkcionářů 40 let, str. 8. 
393 ŠEBEK, Josef. Osobní zápisník – hokej (1940–1943) a (1944–1947). 
394 Dle ústního sdělení Václava Sedláčka, 30. 7. 2021. 
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Loužek nebo na pražskou Štvanici trénovat bruslení. Traduje se, že často bruslili i za svitu 

měsíce. V letním období se na dvoře učil střílet. Pořídil si prkno a následně hokejkou střílel 

puky do vrat od stodoly.395 Jeho trénink byl znát, jak poukazuje Sedláček. „Hale to byly žíně, 

ten měl takovou ránu, že se ho brankáři báli. Ve fotbale střílel z velkého čtverce a to padaly 

góly.“396 Kromě individuálních dovedností vynikal společně s Jaroslavem Kubrychtem 

starším, když společně vytvořili jeden z nejlepších útoků na Podbrdsku. „Oni si to s tátou tak 

házeli. Oni už hráli i na slepo, taky že byli pořád na rybníku a tam si to jenom nahrávali,“ říká 

pyšně syn Jaroslav Kubrycht.397 

 Jeho talent si vyhlédly prvoligové fotbalové Židenice, které se nalézají u Brna. 

Zástupci tohoto klubu se vydali na mistrovské utkání do Neumětel přesvědčit Josefa Lenera 

k přestupu do prvoligového mužstva. Velký ohlas a ostudu vyvolalo odmítnutí jejich nabídky 

Josefem Lenerem okamžitě po zápase, na což nebyli tito funkcionáři zvyklí. Karma zapůsobila 

a Lener si při prvním podzimním zápase následující sezony zlomil nohu a musel vynechat 

skoro celý ročník 1947/1948. Fotbal na stejné úrovni jako před zraněním už nikdy nehrál. 

 S aktivní činností v oddílu ledního hokeje skončil až v 38 letech v roce 1960. 

V soukromém životě pracoval jako rukavičkář. Oženil se a přestěhoval do blízké Dobříše, kde 

také následně vychovával dva syny.398 Starší syn Slavomír Lener je v současné době svazovým 

trenérem mládeže a má za sebou bohatou i zahraniční trenérskou kariéru. 

 I když v druhé půli svého života již nežil v Neumětelích, tak na ně nezapomněl. Často 

tam jezdil a stále platil členské příspěvky, i když už nebyl jejich aktivním členem. Z pramenů 

a výpovědí pamětníků si myslím, že to byl nejlepší sportovec a hráč, kterého kdy Neumětely 

měly. 

  

 
395 Dle ústního sdělení Jaroslava Kubrychta, 13. 7. 2021. 
396 Dle ústního sdělení Václava Sedláčka, 30. 7. 2021. 
397 Dle ústního sdělení Jaroslava Kubrychta, 13. 7. 2021. 
398 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 459–460. 



104 
 

7.3.2 Jaroslav Kubrycht ml. (1948) 

 Tahoun druhé generace neumětelského ledního 

hokeje. Jeho otec Jaroslav Kubrycht byl zakládajícím 

členem oddílu ledního hokeje. V dresu Horymíra nastřílel 

68 známých branek, bylo jich ale určitě o mnoho více, 

jelikož se nedochovaly záznamy z šedesátých let. Byl 

členem mužstva, které se probojovalo až do oblastního 

přeboru. Kromě Neumětel působil ještě v Podluzích. 

Stejně jako hráči první generace dokázal skloubit lední 

hokej s fotbalem, který hrál také za Neumětely.399 Byl 

zvolen do prvního útoku v ledním hokeji v anketě 

o nejlepšího sportovce Neumětel za 40 let.400 

 Sportovní talent zdědil po svém otci. Už ve svých osmnácti letech hrál za dospělé 

a musel být ostaršován. Jeho handicapem byl menší vzrůst a velmi hubená postava, jak sám 

o sobě při rozhovoru říká, byl jako lísteček. To ale nahrazoval velkou rychlostí a herní 

inteligencí. Ve fotbalovém i hokejovém mužstvu debutoval v roce 1960. Již ve svých osmnácti 

letech chodil hrát „na černo“ do Podluh. „Já jsem tam chtěl přestoupit, ale oni mě nechtěli 

pustit, tak jsem tam chodil na černo. Potom se to povedlo a na hokej mě pustili, to se o tom 

tenkrát hlasovalo, ale na fotbal ani náhodou. To víš, venku to šlo, tam tě nikdo neznal, ale na 

domácí zápasy jsem nemohl,“ vzpomíná Jaroslav Kubrycht.401 

 Jako jeden z mála na venkově chodil individuálně trénovat. „Než jsem šel do těch 

Podluh, tak jsem trochu trénoval, já jsem si v práci vyříznul z plechu asi 1 cm široký vložky do 

bot a v nich jsem chodil běhat z Neumětel do Radouše, abych to měl těžší, takže se dá říct, že 

jsem vlastně s touto metodou předběhnul Jágra,“ směje se Jaroslav Kubrycht.402 Hrát na 

černo mu nevadilo, a tak, když Osov potřeboval pomoci se záchranou v okresním přeboru, 

vzali s sebou na klíčový zápas právě Kubrychta. „To hráli kluci v Kublově a museli vyhrát. Řekli 

mi, hraj volně vzadu, jenom ať nedostanem góla, ať tě nepoznají. Hale po druhé třetině jsme 

 
399 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 503 a 532. 
400 SEDLÁČEK, Václav. Vyhodnocení funkcionářů 40 let, str. 4. 
401 Dle ústního sdělení Jaroslava Kubrychta, 13. 7. 2021. 
402 Dle ústního sdělení Jaroslava Kubrychta, 13. 7. 2021. 
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prohrávali 1:5 a oni mi řekli, tak teď jdi do útoku. Já předtím vůbec nestřídal, ale tak jsem 

přidal a vyhráli jsme ještě 7:5, to si pamatuju, že jsem dal ve třetí třetině 5 gólů.403 

 Ve své hře proslul zejména zpětnou nahrávkou kolem branky. V aktivní kariéře se mu 

vyhýbala vážnější zranění. Jediným byl naštípnutý kotník z fotbalu a natržené kolenní vazy ze 

zápasu v Dobříši. Jeho otec ho správně vedl ke sportu. „To si pamatuju, že jsem tenkrát 

zlomil hokejku, tak jsem si ji v místě zlomení opáskoval plechem. To, když viděl táta, tak mě 

seřval a řekl mi, na chlast máš, ale na novou hokejku ne? Tak jsem si pak kupoval i nové 

hokejky. Fajn to bylo od Slávy Lenera, když přivezl něco z Ameriky, nebo jsem si jednou koupil 

kohočku za 300, to byly tenkrát strašný prachy.“404 Na Jaroslava Kubrychta má vzpomínku 

i Václav Sedláček. „Vždycky, když potom, co skončil, hráli, tak on říkal, já se na to ani nemůžu 

koukat, měli by se na to vykašlat, radši by to měli zorat a zasázet brambory. Já mu na to 

vždycky řekl, Jardo, vždyť tobě to taky někdy nešlo.“405 Při rozhovoru s Jaroslavem 

Kubrychtem dále prozradil: „Ona ta úroveň šla potom dolů, ten okres, no to byla úroveň, já 

jsem tuhle koňskou divizi mohl hrát až 38 let.“ 

 V pracovním životě pracoval v JZD jako opravář zemědělských strojů. Měl jednoho 

bratra, který také dlouhá léta nastupoval za místní fotbalové i hokejovém mužstvo a platil za 

jednoho z nejlepších hráčů druhé generace. Syn Jaroslava Kubrychta strávil většinu své 

kariéry na Felbabce.406 

  

 
403 Dle ústního sdělení Jaroslava Kubrychta, 13. 7. 2021. 
404 Dle ústního sdělení Jaroslava Kubrychta, 13. 7. 2021. 
405 Dle ústního sdělení Václava Sedláčka 12. 7. 2021. 
406 Dle ústního sdělení Jaroslava Kubrychta 13. 7. 2021. 
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7.3.3 Jaroslav Kubrycht st. (1922–1991) 

 Jeden ze zakládajících členů oddílu ledního hokeje a po celou 

aktivní kariéru věrný jeho dresu. Společně s Josefem Lenerem vytvořil 

jednu z nejlepších útočných dvojic na Podbrdsku. Během svého 

aktivního hraní vstřelil 37 známých branek, byl tak druhým nejlepším 

střelcem prvé generace.407 Po Josefu Lenerovi byl zvolen jako druhý 

nejlepší hráč neumětelské historie ledního hokeje, když získal 

48 bodů.408 

 Stejně jako ostatní začínal s fotbalem. Jenže fotbalová 

konkurence v Neumětelích byla tak vysoká, že se do prvého mužstva 

příliš neprosazoval a byl spíše na střídání. Nejlepší fotbalový rok si 

připisuje v roce 1942, když se se 16 přesnými zásahy stává pomyslným 

králem střelců fotbalového „B“ mužstva, následující sezonu přidal 

stejný úspěch i v prvním mužstvu. Větší slávu a úspěch zažil v ledním hokeji, kdy od prvních 

chvil hrál po boku Josefa Lenera, společně vynikali perfektní souhrou. I mimo ledové kluziště 

byl jeho nejlepší přítel Lener, takže společně trénovali v létě střelbu z prkna a v zimě spolu 

chodili bruslit. Kubrycht měl velkou výhodu, jelikož bydlel hned vedle rybníka a pracoval 

v JZD, takže přes zimu neměl tolik práce, tak mohl více času strávit na ledové ploše.409 

 Narodil se do rolnické rodiny a u zemědělství zůstal celý život. Pro svou profesi musel 

vstoupit do strany. Nejprve pracoval jako traktorista a poté jako zootechnik. V jednu chvíli 

byl předsedou MNV a díky jeho činnosti dostával Horymír finanční dary. Byl také výborným 

nimrodem. Během honiteb měl vždycky největší úlovek. Jeho koníček ho následně stál 

i vyhození ze strany, když si dovolil protestovat proti sebrání neumětelského revíru. S jeho 

manželkou měli dva syny, také perfektní sportovce, a jednu dceru. Jeho bratrem byl Stanislav 

Kubrycht, další člen hokejového i fotbalového mužstva. Jaroslav Kubrycht zahynul nešťastně, 

když byl zastřelen na úřadě.410  

 
407 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 476. 
408 SEDLÁČEK, Václav. Vyhodnocení funkcionářů 40 let, str. 4. 
409 Dle ústního sdělení Václava Sedláčka, 30. 7. 2021. 
410 Dle ústního sdělení Jaroslava Kubrychta, 13. 7. 2021. 
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7.3.4 Josef Škoda (1921–?) 

 První hokejový brankář v dresu Neumětel. Platil 

za jednoho z nejlepších hokejových obránců na 

Podbrdsku. Jeden ze zakládajících členů oddílu a jeho 

stálý člen až do roku 1944. Drží rekord v počtu 

vychytaných čistých kont, napočítáme jich hned 9. Velmi 

známý byl i z fotbalového mužstva, kde nastupoval na 

pozici obránce, také platil za jednoho z nejlepších na 

svém postu na Podbrdsku.411 V anketě o nejlepšího 

sportovce se umístil na osmém místě se ziskem 

160 bodů a zároveň byl zvolen jako nejlepší fotbalový 

obránce v historii klubu.412 

 I Josef Škoda byl nedílnou součástí fotbalového mužstva, z úspěšného kádru 

čtyřicátých let byl služebně nejstarším. V sestavě dospělého „A“ mužstva se poprvé objevil už 

v roce 1935, tedy ve svých 15 letech. Ve fotbale působil na postu obránce a vždycky platil za 

velmi ostrého a bojovného. V zimním období pomyslně zacouval ještě o kousek zpět 

a postavil se do branky.413 Byl to výborný brankář, jak ukazují nejen statistiky, ale i ručně 

psané zápisky Josefa Šebka, který často brankáře chválil. Škoda podával velmi kvalitní 

a obětavé výkony, přestože jeho výstroj postrádala správné chrániče a pouze suspenzor byl 

tím správným.  

 V hokejovém dresu se Šemíkem na hrudi působil až do sezony 1943/1944, kdy 

přichází již zmiňovaný zápas se Zadní Třebání a dochází k fyzickému incidentu mezi fanoušky 

a oběma mužstvy. Jedním z nejvíce angažovaných byl v tomto případě právě Škoda, který 

dostává jako trest roční zastavení činnosti. Po návratu už mužstvu chytal jiný brankář 

(Antonín Chvojka), Škoda tak zůstal pouze u fotbalu. Na incident vzpomíná i Sedláček. „To mi 

vyprávěl strejda, tenkrát to muselo být velký, to prej běželi na kopec za vesnicí i v bruslích.“ 

Po skončení aktivní činnosti v padesátých letech se odstěhoval do Liberce. Po odstěhování 

 
411 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 419–455 
412 SEDLÁČEK, Václav. Vyhodnocení funkcionářů 40 let, str. 9. 
413 ŠEBEK, Josef. Osobní zápisník – hokej (1940–1943). 



108 
 

navštěvoval Neumětely spíše sporadicky.414 V současné době je téměř nemožné nalézt jeho 

potomky pro zjištění dalších zajímavostí z jeho života. 

  

 
414 Dle ústního sdělení Václava Sedláčka, 30. 7. 2021. 
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7.3.5 Miroslav Chvojka (1956) 

 Člen první útočné formace druhé generace a jeden 

z jejích nejlepších střelců. Celou svou kariéru spojil 

s neumětelským ledním hokejem a hrál krajský přebor, tedy 

třetí nejvyšší soutěž 70. let minulého století. Společně s ledním 

hokejem hrál i za místní vesnici fotbal. Jeho otec byl slavný 

místní fotbalista Miroslav Chvojka starší.415 V hodnocení 

o nejlepšího sportovce neumětelského sportu se dostal do 

druhého útoku, když získal celkem 35 hlasů.416 

 Otcem Miroslava Chvojky byl jeden z nejlepších sportovců v neumětelské historii. 

Hrál jak lední hokej, kde byl po Josefu Lenerovi druhým nejlepším střelcem prvé generace, 

tak fotbal, tam platil za jednoho z nejlepších útočníků celého Podbrdska. Miroslav Chvojka 

následoval jeho stopy. Již ve svých 14 letech byl vybrán společně se svým kamarádem 

Kohoutem do výběru talentů z vesnických klubů do PZ Kladno. Tento výběr trval jeden celý 

týden a Chvojka byl vybrán mezi osm nejlepších hráčů z šedesáti. Na tuto zkušenost 

vzpomíná dodnes: „to jsme trénovali každý den, na tribuně stálo tak deset lidí s píšťalkou, 

když pískli, tak si musel zrychlit, víš jak. No po tréninku ty Kladeňáci jeli domů a já tam spal 

v takový boudě a druhý den znovu. Nakonec jsme se dostali do nejlepších osmi a měli jsme 

tam hrát, ale vykašlali jsme se na to.“417 

 Místo Kladna zvolil Neumětely a tam strávil celou svoji aktivní kariéru. V prvním 

mužstvu nastupoval postaršen již ve svých 16 letech. Společně s „A“ týmem nastupoval také 

za místní dorostenecké mužstvo, které v tu dobu mělo velkou kvalitu. Dokazuje to také fakt, 

že se stalo přeborníkem okresu. „My měli opravdu silný ročník, to si pamatuju, že jsem 

jednou dal za zápas i 12 gólů.“418 Společně s Jaroslavem Kubrychtem a Miroslavem Staňkem 

vytvořili jeden z nejlepších útoků krajského přeboru (třetí nejvyšší výkonnostní úrovně). 

Chvojka patřil k výborným střelcům, v období 1970–1980 se s 37 přesnými zásahy zařadil na 

druhé místo a v následující dekádě již tuto statistiku ovládl. V jedné sezoně se dokonce stal 

 
415 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my… 
416 SEDLÁČEK, Václav. Vyhodnocení funkcionářů 40 let, str. 4. 
417 Dle ústního sdělení Miroslava Chvojky, 20. 8. 2021. 
418 Dle ústního sdělení Miroslava Chvojky, 20. 8. 2021. 
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nejlepším střelcem celého krajského přeboru.419 „Já jsem celkem dobře bruslil, neběhal jsem 

na tom, to byla velká výhoda. Taky jsem se dobře naučil kličku doprava, prostě na dlouhou 

ruku,“ líčí své přednosti Chvojka.420  

V dresu Neumětel nastupoval v době největší slávy v krajském přeboru. Na tyto chvíle 

stále vzpomíná. „To bylo fajn, měli jsme dobrou partu, to neexistovalo, že bys chyběl na 

zápas. My měli 5 našich a 5 nám chodilo pomáhat z Baníku z Příbrami. Na nás se chodilo 

tenkrát koukat i hodně diváků, třeba v Rakovníku, tam to bylo nejlepší, tam jich chodilo přes 

dva tisíce. U nás jsme zase kolikrát běželi ještě v dresu a výstroji po zápase do hospody, 

abychom se tam vůbec vešli.“ Po poslední sezoně Horymíra nastupoval Chvojka ještě tři 

sezony v dresu Cerhovic, kde působil až do svých 40 let.421 

Kromě ledního hokeje hrál i fotbal za místní mužstvo, které ovšem v této době 

nepatřilo mezi elitní mužstva na Podbrdsku. Přesto byl v mnoha sezonách jeho nejlepším 

střelcem. 

  

 
419 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 503. 
420 Dle ústního sdělení Miroslava Chvojky, 20. 8. 2021. 
421 Dle ústního sdělení Miroslava Chvojky, 20. 8. 2021. 
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7.3.6 Miroslav Staněk (1956) 

 Nejlepší střelec druhé generace, člen 

jednoho z nejúdernějších útoků 70. let minulého 

století a základní stavební kámen mužstva 

Neumětel, které hrálo krajský přebor.  

 Miroslav Staněk platil za velký sportovní 

talent, vždyť s místním fotbalovým i hokejovým 

hlavním týmem začal trénovat a hrát již ve svých 

14 letech.422 Jako na výborného hokejistu na něj při 

rozhovoru vzpomíná i Miroslav Chvojka. „On ten 

Míra byl takovej hodně hokejovej. On měl velký 

přehled, uměl pozastavit hru, počkat si. Hlavně taky nebyl vůbec lakomej, když jsme jeli třeba 

dva na brankáře, tak se ti vždycky snažil nahrát. Jako na tu dobu byl opravdu velmi 

kvalitní.“423 Tato slova potvrzuje i statistika, Miroslav Staněk byl s 87 přesnými zásahy 

nejlepším střelcem místního hokejového mužstva v období 1970–1980, i když poslední dva 

ročníky této dekády již nehrál.424 

 Další vzpomínku přidává jeho strýc Václav Sedláček: „on měl Míra rád bramborové 

placky a tenkrát mu je máma udělala na zápas a já si pamatuju, že mu je tenkrát všechny 

sežral Midlas“.425 Miroslav Staněk skončil svou aktivní kariéru na tehdejší poměry vcelku 

brzy, již v roce 1978, kdy se stěhuje do Prahy. V současné době má postavený dům ve 

Svinařích. V osobním profesním životě byl profesionálním hasičem a měl syna, který 

pokračuje v jeho hokejovém odkazu. 

  

 
422 Dle ústního sdělení Václava Sedláčka, 30. 7. 2021. 
423 Dle ústního sdělení Miroslava Chvojky, 20. 8. 2021. 
424 SEDLÁČEK, Václav. Horymíři, to jsme my…, str. 503. 
425 Dle ústního sdělení Václava Sedláčka, 30. 7. 2021. 
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 V dresu Neumětel se vystřídala řada výborných hokejistů. Pro tato jména jsem se 

rozhodl na základě konzultací s pamětníky a dochovaných písemností. Mohl bych 

samozřejmě jmenovat další, například Josefa Šebka, nejlepšího sportovce neumětelského 

sportu, Jiřího Kocmana, obránce druhé generace, bratra Josefa Lenera a mnoho dalších. 

Výrazná jména však najdeme i v řadách funkcionářů, bez jejichž práce by místní hokejové 

mužstvo nemělo v krajském přeboru šanci. Byli jimi zejména Josef Vacek, který se asi nejvíce 

podepsal pod úspěchem místního mužstva, když dokázal sehnat ledy na Příbramsku 

a vyjednat s tamním Baníkem užší spolupráci, dále Václav Sedláček, který se o místní sport 

staral velmi svědomitě a sám ho svými výkony v distančních atletických tratích proslavil. 

Nakonec bych ještě uvedl nejdéle sloužícího funkcionáře, a to Josefa Paula. 
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8 Podluhy 

 Obec Podluhy je vesnice nacházející se na západním okraji Středočeského kraje na 

okraji okresu Beroun. V současné době zde žije 673 obyvatel. Obec leží na samém okraji 

CHKO Brdy a je obklopena třemi vrchy – Podlužskou horou (490 m. n. m.), Špičákem 

(579 m. n. m.) a Jedovou horou (537 m. n. m.). V katastru obce se nachází i vrch Beranec 

(663 m. n. m.) a Jinecké hřebeny (721 m. n. m.). Celou vesnicí protéká potok Kuňatka, který 

najdeme v mapách pod názvem Podlužský potok. Pramení blízko zaniklé osady Hrachoviště 

a vlévá se u Lochovic do Litavky. V blízkosti Podluh se nachází již zmíněná zaniklá osada 

Hrachoviště, která musela roku 1953 ustoupit rozšíření vojenského újezdu Brdy a byla 

srovnána se zemí, v současné době zde stojí pouze jedna stodola. Podluhy disponují několika 

vodními plochami, jsou jimi rybníky Kašparák, Krejcárek, Velký a Malý Dražovský rybník 

a Černé jezírko. V obci nalezneme obchod s potravinami, obecní úřad, hospodu, mateřskou 

školku, dětské hřiště, fotbalové hřiště a v přilehlé části obce také motokrosovou trať.426 

 První dohledatelná zmínka o obci Podluhy pochází z roku 1331, kdy zde stávala tvrz, 

která patřila pod panství na Valdeku.427 Valdek je v současné době jedinou hradní zříceninou 

na území CHKO Brdy a jeho historie sahá až do roku 1263, za zakladatele je považován Vilém 

Zajíc. Nicméně od roku 1623 je hrad uváděn jako pustý. Právě Podluhy s dalšími přilehlými 

osadami představovali tzv. hradní zázemí.428 Už v první zmínce se o obci mluví jako 

o Podluhách, zde není přílišný prostor pro fantazii, jelikož ve středověku ležely Podluhy 

skutečně pod luhem, tedy pod podmáčeným lesem, který tvořily zejména olše, vrby, duby 

a porosty bažinatého potoka. Prvá tvrz zanikla stejně tak jako rod, který ji nechal postavit.429 

 V 16. století jsou majiteli Podluh Pešíkové z Komárova, nechávají vystavět druhou 

novou tvrz, jejíž součástí je i pivovar. Rod Pešíků byl na tu dobu velmi movitý, vlastnil totiž 

prosperující huť na železo v Komárově.430 Kunata Pešík nechal přestavět komárovský hrad 

i hrad Valdek, jeho blízkým přítelem byl totiž král Vladislav Jagellonský. Nicméně se 

k Pešíkům otočilo štěstí zády, Petr a Kryštof, synové Kunaty, ztratili v roce 1623 právo na 

dědění, a tak se oba rozhodli bojovat proti císaři v řadách nepřátelského vojska. Kryštof padl 

v boji roku 1635 a Petr zmizel pryč do světa. Pešíkovic tvrz začala chátrat. Poslední kapku jí 
 

426 Dostupné online: https://www.obecpodluhy.cz/obec-podluhy/podluhy/, 13. 2. 2022. 
427 DVOŘÁK, Josef. Kronika obce Podluhy I. díl, str. 8–9. 
428 HAJŠMAN, Jan. Tajemství brdských vrcholů I., str. 22–26. 
429 SMOLOVÁ, Věra. Turistický průvodce Brdy a Hřebeny, str. 132. 
430 GRUNTOVÁ, Jana. Hořovicko na starých pohlednicích, str. 120. 

https://www.obecpodluhy.cz/obec-podluhy/podluhy/
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uštědřili roku 1639 Švédové při třicetileté válce. Posledním uváděným Pešíkem v okolí 

Podluh je Karel Pešík, který měl zemřít roku 1712.431 

 Podluhy a přilehlé okolí spadlo roku 1626 do rukou rodu Martiniců, čímž se až do 

roku 1850 staly součástí hořovického panství. Větší spád ve vývoji obce přichází až se 

zrušením nevolnictví za vlády Josefa II. roku 1871.432 Pak došlo k uvolnění zemědělského 

hospodaření do té doby vázaného povinnými státními dodávkami. Obživou obyvatel bylo 

převážně zemědělství, pastevectví, později pálení dřevěného uhlí. Tím přišlo výrazné 

pozměnění okolní krajiny. Přilehlé luhy byly vykáceny a začaly se vysazovat primárně 

smrkové lesy, které radikálně změnily místní faunu a flóru, zejména pak došlo k velkému 

vysušení mokřadů. Lužní lesy byly definitivně zlikvidovány na konci 19. století. Následný 

vývoj obce koreloval s událostmi v druhé polovině 19. a 20. století a vesnice se postupně 

vyprofilovala do současné podoby.433 

 O obci panují dvě známé a po generace předávané pověsti. První praví o bouřkovém 

dítěti. Jednoho dne se měli místní obyvatelé vydat pracovat na pole, jenže během práce se 

najednou zatáhlo a začala silná bouřka. Z dálky přicházela k hloučku malá dívenka. Nikdo 

z přítomných ji v životě neviděl. Mladá dívenka promluvila směrem ke starší dámě se sukní, 

která chtěla dívenku umístit doprostřed hloučku, aby na ni nepršelo. Dívenka jí odvětila, že 

jestli jí chce pomoci, ať ji pustí pod její sukni, že tam určitě neprší. Jenže stařenka si všimla 

jejích černých očí a vzpomněla si na povídání své babičky o bouřkovém dítěti, které se 

zjevuje za bouřky. Následně se snažila dívenku od skupinky odehnat a všichni ji začali 

odstrkávat. Dívenka nakonec naštvaně odešla, stoupla si k mohutnému stromu, který objala, 

na to do tohoto stromu uhodil blesk a strom vzplál v plamenech.434 

 Druhá pověst povídá o tzv. psí jámě. Jedním z typických zaměstnání na Podbrdsku 

bylo uhlířství. Dva mladí uhlíři vyšli do práce do oblasti za Podlužskou horou. Nikdy dříve na 

tomto místě nebyli, a tak se rozhodli založit nový milíř. Vedle něj si postavili z větví malý 

příbytek. Přišla noc a uhlíři šli spát, jenže toho moc nenaspali, jelikož od půlnoci začalo šílené 

vytí, které vydával velký černý pes. Ten jim začal trhat jejich přístřešek na kusy. Jeden 

z chlapců popadl klacek a vší silou praštil psa po hřbetě. Pes se naštval a skočil na jejich 
 

431 MAKAJ, Tomáš. Pověsti Středních Brd, str. 75–76. 
432 GRUNTOVÁ, Jana. Hořovicko na starých pohlednicích, str. 120. 
433 Dostupné online: https://www.obecpodluhy.cz/obec-podluhy/podluhy/, 13. 2. 2022. 
434 MAKAJ, Tomáš. Pověsti Středních Brd, str. 77. 

https://www.obecpodluhy.cz/obec-podluhy/podluhy/
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přístřešek, který okamžitě začal hořet, jen tak tak utekli uhlíři pryč. Druhý den se rozhodli 

vrátit na místo zpátky. Byli vybaveni svěcenou vodou, kterou pokropili okolí svého přístřešku. 

V noci opět přišel velký černý pes, ale pouze obcházel kolem vysvěceného kruhu a vyl. V tom 

si jeden z hochů vzpomněl na vyprávění svého dědečka o zakopaném pokladu v psí jámě. 

Začali oba kopat, vykopali hlubokou jámu, do které se oba vešli, a narazili na kostru, která 

měla po jedné straně meč a po druhé straně rozbitý hrnec plný zlaťáků. Když začali sbírat 

zlaťáky, přiběhl černý pes a začal je v jámě zahrabávat. Oba mládenci se zalekli a počali utíkat 

pryč, když se ohlédli, viděli, jak černý pes skočil do jámy, ta se za ním sama zasypala. Jelikož 

je v současnosti skladba i podoba lesa diametrálně odlišná od původní, není možné místo 

pokladu v současné době najít.435 

8.1 Lední hokej v Podluhách 

 Obec Podluhy se může pochlubit více než půl století dlouhou tradicí oddílu ledního 

hokeje. Konkrétně obec sehrála 51 aktivních sezon, pokud bychom započítali i osm sezon, 

které byly během druhé světové války místním klubem vynechány, tak se lední hokej 

v Podluhách hrál 59 let. Kvalita podlužského hokeje se dostala na vrchol až během 

šedesátých a v úvodu sedmdesátých let, kdy se místní celek probojoval až do divize, tedy do 

třetí nejvyšší soutěže sedmdesátých let. V místních barvách se představilo velké množství 

hráčů, jedním z nejlepších určitě je Josef Veselý, který s mužstvem sousední Felbabky bojoval 

v kvalifikaci o první ligu a dostal se i do širšího výběru reprezentace. Dalším je Ladislav 

Stelšovský, který se z vesnického celku vypracoval přes Spartu Praha do Plzně, kde sehrál 

několik prvoligových sezon. Oddíl ledního hokeje v Podluhách skončil v roce 1990. 

8.1.1 Nová forma zábavy (1932–1939) 

 Prvé zmínky o ledním hokeji v Podluhách pocházejí již z roku 1932, kdy jeho hlavní 

průkopník v obci Jaroslav Kůta, v té době student obchodní akademie v Berouně, zhlédl 

přátelské utkání mezi Obchodní akademií Beroun a obchodní akademií z Prahy. Jelikož 

v obou mužstvech nastupovali již zkušenější hráči z prvoligových celků I. ČLTK a pražské 

Sparty, mělo utkání slušnou úroveň. Nový sport ho natolik zaujal, že se rozhodl zajet do 

Prahy a pořídit si vlastní hokejové vybavení. Podařilo se mu sehnat nože, boty, hokejku 

a puk. Tuto výstroj představil i v rodných Podluhách a místní muži se začali scházet na vodní 

nádržce Pod horou. Zde byly pro hokejové začátky ideální podmínky, vítr zde téměř nefoukal 

 
435 DVOŘÁK, HOLEČKOVÁ. Tajemná místa Podbrdska Hořovicko, Cerhovicko, Zbirožsko, str. 94–95. 
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a led zde vydržel až do konce března. Na místní plácek se docházeli pobavit i starší chasníci, 

zejména pak bratři Kobylkové, bratři Korejčíkové, Karel Vlček, Josef a František Štěpničkovi, 

Josef Abrhám a Josef Kratochvíl. K dnešnímu lednímu hokeji měla hra ovšem poměrně 

daleko. Místo hokejek sloužily olšové samorosty, puk nahradil tenisový míček a některá 

pravidla se místní nadšenci učili teprve za pochodu. Hře se říkalo „bosá liga“ a sloužila 

primárně k pobavení.436 

 Poté, co Jaroslav Kůta přinesl spoluhráčům ukázat novou výstroj, snažili se ji vesničtí 

hoši nějakým způsobem sehnat. Vlivem špatných finančních podmínek na vesnicích byly 

první výstroje opravdu úsměvné. „Někteří si zakoupili brusle Kolumbusky, zvané šlajfky, které 

se připevňovali na normální boty svěrkami na kličku nebo i obyčejným provázkem. Někteří 

nástrojově zruční si dokázali sami vytvořit brusle – špičáky poměrně precizně. A konečně ti 

hráči, kteří neuměli bruslit, hráli v pantoflích a s obyčejným zahnutým klackem v ruce, to byli 

většinou brankáři.“437 Také místní hokejky mají svou historii. Nejpopulárnější byly tzv. 

samorostky, jejichž hlavními výrobci v Podluhách byli Josef Štěpnička, Karel Vlček a František 

Kratochvíl, kteří prohlašovali, že samorosty jsou spolehlivější než kupované hokejky. Velkou 

zásluhu na rozvoji místního hokeje měli František Morava, bratři Vyštejnové, ale zejména 

Emil Batovec, který zakoupil několik párů bruslí a hokejek, jež následně rozděloval mezi 

hráče podle jejich zásluh. 

 S narůstajícím zájmem se zhotovily také první a teprve nízké mantinely a dřevěné 

branky. Na jejich vytvoření se nejvíce podíleli František Kratochvíl a Antonín Kunc. Se 

stěhováním a sestavováním tohoto vybavení přímo na hřišti pomáhal místní zemědělec 

Václav Froněk. Na uváděném jezírku se hrávalo každou sobotu a neděli od rána až do 

setmění. Pravidla hry se různě upravovala dle požadavků přítomných. V takovéto pouze 

zábavné formě fungoval lední hokej v Podluhách první dva roky 1932 a 1933. 

 Ke konci roku 1933 byl oficiálně založen oddíl ledního hokeje, sekretářem byl pověřen 

Josef Ulč. Klub hned od svého začátku přijal přízvisko Sparta Podluhy. Vůbec první 

konfrontace s cizím mužstvem přichází 4. 2. 1934. „Bylo to v té době, kdy jsme cítili, že 

bychom mohli vystoupit veřejně. V té době začal se v Hořovicích věnovat lednímu hokeji 

 
436 DLOUHÝ, Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 10. 
437 Tamtéž, str. 10. 
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spolek VS Mládenci. Došlo k historickému derby v okrese Hořovice na Lázeňském rybníce.“438 

První utkání v historii klubu skončilo remízou 3:3. V této době ještě nebyla vytvořená 

Podbrdská župa ledního hokeje. Mužstva jako Český Lev Beroun, Řevnice, Březnice, Lužná 

a Rakovník patřila do Středočeské župy a Příbram už nastupovala v divizi.  

 Pro ročník 1934/1935 byla nově vytvořena Podbrdská župa, která měla hned dvě 

výkonnostní třídy, do nichž byla mužstva nasazována především na základě jejich dosavadní 

herní praxe. Jelikož podlužský hokejový oddíl vznikl předešlý rok, byly Podluhy zařazeny do 

druhé Podbrdské župy společně s mužstvy Litavanem Králův Dvůr, Osovem a Rakovníkem. 

Podluhy slavily úspěch i na funkcionářském poli, když se oficiálním členem vedení Podbrdské 

župy stal Jaroslav Kůta. Klíčovými postavami během prvních ročníků byly Jaroslav Kůta, 

Antonín Jílek, Josef Kašpar a František Froněk. V prvním mistrovském ročníku obsazuje 

Sparta nepostupové druhé místo.439 

 Sezona 1935/1936 je pro lední hokej velmi nepříznivá a je možno sehrát pouze dvě 

mistrovská utkání. Podluhy v nich poráží Osov 6:2 a Králův Dvůr 6:3. Díky těmto výsledkům 

a předčasnému ukončení soutěže potupuje Sparta Podluhy do první třídy Podbrdské župy 

pro následující sezonu. Před sezonou v první Podbrdské župě a třetí výkonnostní úrovní té 

doby byli v kádru následující hráči: brankáři Josef Hochman, Josef Ernest a Jan Dvořák, 

obránci Josef Kašpar a Jaroslav Vyštejn a do útoku byli připraveni naskočit František Froněk, 

Jaroslav Kůta, Vosecký, Antonín Korejčík, Jan Dvořák, Antonín Jílek, Jan Fousek a Karel Kůta. 

Nicméně těsně před sezonou odchází na vojnu klíčoví hráči Kašpar a Froněk, což má vliv i na 

následné výsledky. Podluhy nevyhrávají žádné mistrovské střetnutí, když není sehráno ani 

jedno utkání na domácím hřišti, kterým se stává Krejcárek. Jediné utkání proti Českému lvu 

Beroun, které mělo být sehráno na Krejcárku, bylo po druhé třetině za stavu 6:2 pro Spartu 

pro nedostatečnou kvalitu ledu ukončeno, puk tehdy údajně doslova plaval ve vodě. 

Náhradní utkání Beroun vyhrává 5:3, odsuzuje tak Podluhy k poslednímu místu 

a následnému sestupu zpět do nejnižší soutěže na Podbrdsku.  

 Překvapivě poslední sezonou této dekády je ročník 1937/1938, kdy se Podluhy 

utkávají společně se soupeři z Komárova, Hořovic, Zbiroha a Strašnic. V pomyslném 

finálovém utkání skupiny mezi Podluhy a Hořovicemi vyhrávají Hořovice v poměru 6:1 

 
438 KOREJČÍK, Jindřich. 50 let ledního hokeje v Podluhách, str. 3–4. 
439 DLOUHÝ, Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 24–25. 
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a odsuzují Spartu k druhému místu ve skupině. Na konci sezony se však projevuje velký 

odchod hráčů právě do Mládenců, tím vznikají existenční problémy klubu způsobené 

i finančními nedostatky. Dochází tak k prodeji veškerého hokejového vybavení do Hořovic za 

cenou 1 500 korun. Nikoho pravděpodobně v té době ani nenapadne, že se Podluhy s aktivní 

činností v ledním hokeji loučí na dlouhých osm let.440 

8.1.2 Náročné obnovení (1940–1949) 

 Po dlouhých osmi letech se v poválečné sezoně 1945/1946 obnovuje hokejový odbor 

v Podluhách. Největší problém ovšem přinášelo materiální zajištění a obtížné a drahé zpětné 

získávání prodaných věcí do Hořovic. Obnova domácího hřiště je provedena na Kašparáku, 

který byl kvůli lednímu hokeji opět napuštěn, jelikož po celou dobu druhé světové války byl 

vypuštěný. Soupiska mužstva zažila obměnu, kostru týmu tvoří hráči Hořovic – Jaroslav 

Štorkán, Václav Kincl, Ladislav Nedvěd, Josef a František Ulčovi. Tito hráči jsou doplňováni 

místními, které představovali brankáři Petr Matějka a Jan Dvořák, hráči Josef Kašpar, Josef 

Umon, Jaroslav a Jindřich Korejčíkové, Jaroslav Rott, František Korn, František Šoch 

a František Malecký. Mužstvo nastoupilo do druhé třídy Podbrdské župy, ve které velký 

úspěch nesklidilo a skončilo uprostřed tabulky. 

 Druhá sezona po obnovení přinesla přeci jen lepší výsledky, kdy po vyrovnaných 

výsledcích dochází k finálovému utkání skupiny, v němž se má rozhodnout o prvém místě 

a zároveň o postupujícím do první třídy. Soupeřem pro Spartu byly Počaply, hrálo se na 

Lázeňském rybníce v Hořovicích. V zápase došlo k velmi kontroverzní situaci. „Za stavu 1:1 

jsme dali regulérní branku. Za brankou stál s praporkem Dolanský Josef, aby při docílení 

branky jej zvednul a odmával gól. On však místo mávání si jej dal pod paži a tleskal. Hráči 

Počapel si toho všimli a reklamovali u rozhodčího, že branka nebyla odmávána. Ten ji 

skutečně neuznal, i když byl přesvědčen, že byla.“ Zápas skončil 1:1 a remíza Podluhům 

k zisku prvního místa nestačila.441 

 Následující dvě sezony 1947/1948 a 1948/1949 sehrály Podluhy stále v druhé 

Podbrdské župě s průměrnými výsledky. Až poslední sezona čtyřicátých let přinesla úspěch, 

když Sparta vyhrála svou skupinu, nechala za sebou celky Vráže, Praskoles, Žebráka, Zdic 

a Roztok, čímž si zajistila postup do první třídy Podbrdské župy pro příští sezonu. 

 
440 KOREJČÍK, Jindřich. 50 let ledního hokeje v Podluhách, str. 5–6. 
441 KOREJČÍK Jindřich. Kronika sportu Sparta Podluhy 1945–1949. 
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8.1.3 Vzestup mezi nejlepší v kraji (1950–1959) 

 Sezona 1950/1951 byla pro Podluhy významná zejména v tom, že je vytvořené nové 

hřiště na Kašparáku, kde od této doby stály i vysoké mantinely, základní šatny s možností 

vytápění a hřiště bylo také osvětleno. Toto mělo nejen hokejový význam. Na místní hřiště 

chodila široká veřejnost a byly zde pořádány různé krasobruslařské revue. Zlatým hřebem 

bylo vystoupení tehdejší mistryně Evropy v krasobruslení Dáši Lerchové. Na začátku této 

dekády přijímá oddíl také přízvisko Harmonika. Mužstvo ve vyšší soutěži obstálo a zajistilo si 

účast na této úrovni i pro příští rok.442 

 Před sezonou 1951/1952 se do mužstva vrací z divizní Felbabky Mottl, Nedvěd, 

a především člen širšího výběru reprezentace – Josef Veselý. Všichni tři se následně stávají 

ústředními postavami mužstva. Nový rozdíloví hráči se okamžitě projevují na výsledcích 

místního mužstva. Hned v prvé sezoně po jejich příchodu vítězí Podluhy ve své skupině, když 

za sebou nechávají mužstva Komárova, Hořovic, Oseka a Praskoles. V následující kvalifikaci 

o krajský přebor se Podluhy utkají s výběry Sokola Střešovice a Sokola Kamenice, ani jedno 

mužstvo však Spartě nestačí, a tak si Podluhy pro následující sezonu zajišťují místenku 

v krajském přeboru, tedy v druhé nejvyšší výkonnostní úrovni té doby.443 

 Ročník 1952/1953 představuje první výkonnostní vrchol místního hokejového 

mužstva. I přes kvalitu soupeřů dokáže Sparta obstát a v celkové tabulce obsazuje třetí místo 

ze šesti účastníků. Během mistrovských zápasů dosahují Podluhy následujících výsledků: 

vysoké výhry 11:2 nad Zbraslaví a 12:1 nad Kutnou Hrou, těsné vítězství 5:4 nad Čimicemi, 

porážky nad Stalingradem 1:5 a nad Černošicemi 3:8. Toto umístění mělo s přehledem zajistit 

Podluhům pokračování v této soutěži, avšak další z řad reorganizací došlo nesmyslně 

k sestupu do krajské soutěže, která se stává čtvrtou nejvyšší výkonnostní úrovní té doby.444 

 Následující čtyři ročníky 1953/1954–1956/1957 nastupuje Sparta v krajské soutěži. Ve 

všech čtyřech sezonách skončily Podluhy na druhém místě, které jim znemožňovalo návrat 

mezi krajskou elitu. Na samotném začátku této čtyřletky mění klub název Harmonika za 

kolektivní Sokol. V té samé sezoně dosahují Podluhy nejvyššího vítězství ve své historii, když 

poráží Kovohutě Příbram 38:4. Neuvěřitelných 17 branek v tomto utkání vsítil navrátilec 

 
442 KOREJČÍK, Jindřich. 50 let ledního hokeje v Podluhách, str. 7. 
443 DLOUHÝ, Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 34. 
444 KOREJČÍK Jindřich. Kronika sportu Sparta Podluhy 1950–1955. 
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z Felbabky Nedvěd. V prvním roce připravuje Podluhy o postup do krajského přeboru vysoká 

porážka od následně prvních Hořovic 6:16. Před druhou sezonou odchází na povinnou 

vojenskou službu mladý útočník a jeden z klíčových hráčů mužstva – Václav Vyštejn. V druhé 

sezoně přeskakuje Podluhy na prvním místě Dobříš a v následující sezoně Rakovník. Před 

poslední sezonou tohoto bloku je do mužstva získán brankář Jan Belda z Komárova 

a z vojenské služby se vrací obránce Jan Hubáček, což je výrazná posila do zadních řad. 

V témže roce je jediný soupeř, který poráží Podluhy a odsunuje je na druhé místo, tím je 

Felbabka. Společně za sebou nechala mužstva Rudné, Neumětel, Zbraslavi, Mníšku 

a Záluží.445 

 Konečně až sezona 1957/1958 přinesla kýžený postup, který mužstvu v posledních 

čtyřech ročnících jen těsně unikl. Během mistrovství Podluhy postupně porazily Rudnou, 

Neumětely, Záluží, Hudlice a Praskolesy, jediný Baník Příbram dokázal s místním celkem 

uhrát remízu 5:5. V konečné tabulce si tak Podluhy připisují 11 bodů s celkovým skóre 38:16. 

Tuto sezonu sehrály Podluhy v následující sestavě: Belda, Kincl, Hubáček, Mottl, Endršt, 

Veselý, Matějka, Ulč, Nedvěd, Carván, Cvárovský, Mach a Vlček. Osou mužstva byli Veselý, 

Mottl, Nedvěd, Cvárovský a Ulč. Ve stejném roce se velmi sympaticky projevuje i místní 

dorostenecké mužstvo, které získává titul přeborníka kraje, když ve finále poráží Sokol Záluží 

5:3 a 6:2.446 

 Poslední dvě sezony tohoto desetiletí jsou ve znamení velmi dobrých výkonů 

v krajském přeboru – nejlepší soutěži v kraji. Sparta díky svým výkonům dosahuje výborných 

výsledků, které vedou k finálovému zápasu skupiny o první místo a postup do oblastního 

přeboru, což byla třetí nejvyšší soutěž té doby. Utkání proti blízkým Hořovicím bylo hráno na 

Lázeňském rybníku v Hořovicích a navštívilo jej přes 1 300 diváků. Zápas to byl velmi 

vyrovnaný, když Podluhy ještě po druhé třetině vedly 3:2. Nicméně houževnaté mužstvo 

Hořovic v poslední třetině nastřílelo hned tři branky a otočilo skóre na konečných 3:5. 

Odvetný zápas skončil remízou 2:2, takže na prvním místě skončily a místenku v kvalifikaci si 

zajistily Hořovice, které v ní také uspěly a postoupily.447 Také ve druhé již zmiňované sezoně 

předvádí Sparta dobrý hokej, když končí opět na druhém místě, tentokráte za Dobříší, obě 

 
445 KOREJČÍK, Jindřich. 50 let ledního hokeje v Podluhách, str. 8. 
446 DLOUHÝ, Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 34. 
447 KOREJČÍK, Jindřich. 50 let ledního hokeje v Podluhách, str. 9–10. 
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mužstva mají shodný počet 16 bodů a o postupujícím musí rozhodovat celkové skóre, které 

lépe vyznívá pro Dobříš v poměru 59:34 (Podlužští 70:53).448 

8.1.4 Přeborníci kraje až do divize (1960–1969) 

 Hned první sezona šedesátých let přináší velký úspěch, když Podluhy vyhrávají svou 

skupinu krajského přeboru, v pěti sehraných zápasech nenajdou přemožitele a postupně 

poráží Neumětely, Velké Popovice, Rakovník, Benešov a Vinoř, a to s celkovým skóre 39:12. 

Nicméně přichází další reorganizace, která nechává Spartu nadále v krajském přeboru.449 

Následující sezona je pro kolísavou a nedostatečnou zimu poměrně komplikovaná. Celkové 

umístění mužstev je nakonec schváleno i přes nerovnoměrný počet sehraných utkání. 

Nejvíce jich stihl sehrát Bakov, získal tak místenku v kvalifikaci o oblastní přebor. Podluhy se 

proti tomuto rozhodnutí odvolaly, jelikož měly našlápnuto k prvenství ve skupině. Jejich 

protest byl nejdříve schválen, ale jelikož tou dobou už měl Bakov sehraná dvě utkání 

v kvalifikaci, tak z protestu z logických důvodů sešlo. Hokej byl v okrsku Hořovice velmi 

populární, což dokazuje návštěva 1 300 diváků na derby Podluhy–Hořovice, kde Podluhy 

zvítězily těsně 2:1.450 

 Naopak následující sezona 1962/1963 nabídla velmi kvalitní zimní podmínky, a proto 

byl také tento ročník poměrně bohatý. V hlavním mužstvu se začínají objevovat nové 

a výrazné tváře, zejména pak Ladislav Stelšovský. Společně s ním v hlavním mužstvu začíná 

nastupoval i jeho bratr Miloslav, Ulč mladší, Sekyrka a je získán brankář König, který měl 

i prvoligové zkušenosti z dresu Chomutova.451 Mistrovská část sezony byla tentokrát velmi 

zamotaná. Podluhy si v šestičlenné skupině, do které patřily mužstva Hořovic, Davle, Lán, 

Dobříše a Rožmitálu pod Třemšínem, připisují ve dvoukolovém systému soutěže šest 

vítězství, jednu remízu a tři porážky. Návštěvnost utkání byla opravdu vysoká, na domácí 

zápasy chodilo pravidelně přes tisíc diváků. Poměrně kvalitní výsledky stačily Spartě 

k dělenému prvnímu místu s týmem Davle. Pro tento rok byla stanovena nová rozhodující 

kritéria pro umístění v tabulce. Tentokrát měly Podluhy lepší skóre, nicméně od tohoto 

ročníku rozhodoval zisk bodů ze vzájemných zápasů, který měla Davle po výsledcích 3:3 a 2:5 

ze strany Sparty lepší. Takže Podluhy skončily opět se stejným ziskem bodů na druhém 

 
448 KOREJČÍK Jindřich. Kronika sportu Sparta Podluhy 1959–1965. 
449 Tamtéž. 
450 Hokejisté pokračovali v boji o body In: Budovatel. 4. 1. 1962, ročník 2., číslo 1., str. 4. 
451 DLOUHÝ, Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 39. 
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místě.452 V průběhu sezony bylo sehráno několik přátelských utkání, za připomínku stojí 

vysoká výhra nad Jincemi 21:1. Velkou událostí byl výběr mužstev Hořovic a Podluh k utkání 

s prvoligovým Chomutovem, ten ovšem ukázal velkou kvalitu a porazil výběr jasně 15:5. Za 

výběr se z podlužských hráčů trefily největší hvězdy – Veselý dvakrát a Stelšovský Ladislav 

jednou. Stejný výběr poté překvapivě porazil silný Holoubkov 4:3. Kromě těchto úspěchů 

vítězí místní hokejový celek také v poháru Únorového vítězství.453 

 Stoupající výkonnost mužstva pokračovala i v následující sezoně. Podluhy v základní 

skupině A dokáží opanovat osm zápasů, jednou remizovat a pouze jednou prohrají, což jim 

zaručilo zisk 17 bodů a první místo s náskokem dvou bodů na druhý Rožmitál pod 

Třemšínem.454 Tým táhne Ladislav Stelšovský, který například v utkání se Slaným vsítil hned 

osm branek. Vítězem skupiny B krajského přeboru se stává Mladá Boleslav B, právě s tímto 

soupeřem se měly Podluhy utkat o přeborníka kraje a o účast v kvalifikaci o druhou ligu. 

První utkání o přeborníka kraje vyhrává domácí Mladá Boleslav jasně 5:0.455 Odvetné utkání 

je sehráno na kluzišti v Záluží před 800 diváky. Mladá Boleslav hned v úvodu utkání střílí 

branku, kterou zvyšuje svůj náskok již na šest nula. Následně ale přichází „hokejový zázrak“, 

podlužští hráči dokáží během zbytku zápasu vstřelit šest branek, tím zápas zremizovat. 

Branky domácích vstřelili Ladislav Stelšovský (dvě), Miloslav Stelšovský, Havlice, Arnošt 

a Vlček (po jedné). Bylo nařízeno rozhodující utkání na neutrálním ledě na Nikolajce ve 

Zbraslavi. Zápasu přihlíželo na 150 podlužských diváků, kteří přijeli do Prahy. Za bouřlivé 

atmosféry díky brankám Veselého a Dlouhého vyhrávají Podluhy 2:1 a stávají se přeborníkem 

kraje, zároveň také účastníkem kvalifikace o druhou ligu.456 

 Kvalifikace začala 19. února a prvním soupeřem měly být České Budějovice B. Zápas 

měl být původně sehrán na Štvanici, ale Spartě se povedlo zajistit led na kluzišti v Záluží, 

a tak funkcionáři klubu odjeli do Prahy za mužstvem Českých Budějovic vyjednávat, jestli by 

se nepřesunuli s nimi do Záluží, a to kvůli velkému množství fanoušků. Vyjednávání ze strany 

Českých Budějovic vedl Zdeněk Kaucký (bývalý hráč Felbabky) a zejména díky němu a jeho 

tužbě vidět bývalé spoluhráče z Felbabky (Veselého, Mottla a Cvárovského) se utkání 

 
452 Řádky z ledové plochy. In: Budovatel, 25. 1. 1963, ročník 4., číslo 4., str. 4. 
453 Hokejisté využili mrazu In: Budovatel, 14. 12. 1962, ročník 3. číslo 50., str. 4. 
454 Hokejisté o mistrovské body. In: Budovatel, 6. 1. 1965, ročník 5., číslo 1., str. 4. 
455 Hokejové boje před ukončením. In: Budovatel, 20. 1. 1965, ročník 5, číslo 3., str. 4. 
456 Přebornický titul do Podluh. In: Budovatel, 17. 2. 1965, ročník 5, číslo 7., str. 4. 
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uskutečnilo v Záluží před 800 diváky od 21:00. Podluhy na svého soupeře vlétly a překvapily 

ho rychlými třemi brankami, nicméně mužstvu Českých Budějovic, v jehož středu nastupovali 

hráči s ligovými zkušenostmi jako Kaucký, Pích, či Knotek, se podařilo zápas otočit na 

celkových 8:3.457 Druhým soupeřem bylo ČKD Praha na Štvanici. Tento tým disponoval pro 

změnu legendami českého hokeje – Vladimírem Zábrodským, Kochtou a Kunešem. Před více 

než 1 500 diváky (a i díky dvěma brankám Zábrodského) Podluhy prohrávají jasně 11:1. 

Odvetná utkání zlepšení nepřinesla a po prohrách 0:12 v Českých Budějovicích a 2:9 v Záluží 

končí Podluhy na posledním místě a do druhé ligy nepostupují.458 Mimořádně zdařilá sezona 

je navíc okořeněna individuálním úspěchem, když se Ladislav Stelšovský stává nejlepším 

střelcem krajského přeboru se ziskem 19 branek v deseti utkáních a je zařazen mezi deset 

nejlepších sportovců Středočeského kraje za rok 1963.459 

 S vědomím obhajoby krajského přeborníka vstupovaly Podluhy do ročníku 

1964/1965. Mužstvo doznalo pouze minimálních změn. Odešel František Malecký do 

Praskoles a z dorostu byli zabudováni Kincl, Šubrt a Zdeněk Mottl. Zima v tomto roce ovšem 

nebyla dostatečná. Krajská komise vyhlásila nejzazší termín pro vyhlášení vítěze základní 

skupiny na 20. únor, aby mohla být sehrána kvalifikace o druhou ligu. K tomuto termínu byla 

ovšem sehrána necelá polovina utkání, a tak byl do kvalifikace vyslán průběžný lídr 

z Rožmitálu pod Třemšínem.460 Po 20. únoru začalo opět mrznout a soutěž se mohla 

v rychlejším tempu dohrát v plném rozsahu. Podluhy nakonec dokázaly opanovat svou 

skupinu a získaly možnost sehrát utkání o přeborníka kraje.461 Soupeřem byl vítěz skupiny B – 

Lokomotiva Bakov. Finálový dvojzápas začíná na kluzišti Bakova, jenže domácí nebyli schopni 

připravit ledovou plochu, a tak Sparta vyhrává kontumačně 3:0. Odvetné utkání se hrálo na 

kluzišti v Praskolesích. Bakov vstoupil do utkání lépe, když vedli už 3:0, nicméně Podluhy 

dokázaly do konce první třetiny snížit na 2:3. Hned z kraje druhé třetiny zvyšuje Bakov na 2:4. 

Velký finiš domácích v poslední třetině v poměru 5:0 přináší konečné vítězství Podluh 7:4, 

Sparta se stává podruhé za sebou přeborníkem kraje. I přes obhajobu titulu přeborníka byla 

 
457 DLOUHÝ, Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 79–80. 
458 KOREJČÍK Jindřich. Kronika sportu Sparta Podluhy 1959–1965. 
459 Mezi nejlepšími v kraji. In: Budovatel, 6. 1. 1965, ročník 6., číslo 1., str. 4. 
460 KOREJČÍK, Jindřich. 50 let ledního hokeje v Podluhách, str. 15. 
461 Krajský přebor hokejistů pokračoval. In: Budovatel, 4. 2. 1966, ročník 6., číslo 8., str. 4. 



124 
 

radost zkalena neúčastí v kvalifikaci o druhou ligu i faktem, že Podluhy opět neměly domácí 

kluziště a musely všechna utkání sehrát na kluzišti v Praskolesích.462 

 Před další sezonou dochází k výraznému oslabení dvojnásobných mistrů kraje. Přes 

Spartu Praha odchází do prvoligové Škody Plzeň nejlepší hráč mužstva Ladislav Stelšovský.463 

Na závěr své aktivní kariéry odchází Cvárovský s Nedvědem na Felbabku, kde odehrají 

poslední sezonu, a navíc se začíná projevovat vysoký věk Josefa Veselého a Mottla, kterým je 

oběma již 40 let. Trenérem Korejčíkem je navíc odmítnut z vojny vrátivší se Jiří Stelšovský, 

který odchází hrát do Zaječova, kde se stává nejlepším hráčem. Mužstvo vstupovalo do 

sezony v následující sestavě: König, Matějka, Hubáček, Mottl, Dlouhý, Stelšovský M., Ulč, 

Vlček, Arnošt, Havlice, Veselý, Sekyrka, Šubrt, Švarc, Klimeš a Hrdlička.464 Odchody opor 

znamenaly značný pokles výkonnosti, Podluhy končí na předposledním místě, když nutné 

body pro záchranu získávají až v posledním utkání s Rožmitálem pod Třemšínem. Po dvou 

„mistrovských“ sezonách tak přichází boje o udržení.465 

 Před sezonou 1966/1967 je krajský přebor přejmenován na oblastní přebor, zůstává 

však třetí nejvyšší úrovní té doby. V Podluhách je po dlouhých letech vybudováno vlastní 

kluziště, které stálo vedle současného fotbalového hřiště. Nicméně první rok funguje kluziště 

v provizorních podmínkách, jelikož je nedostatek vody a kabiny pro převlékání hráčů nejsou 

ještě zhotoveny.466 První zápas na tomto kluzišti sehrávají Podluhy 11. 1. 1967 proti mužstvu 

Rožmitálu pod Třemšínem, avšak i přes trefy Abrháma se Sekyrkou prohrávají 2:4. Přestože 

výsledky jsou horší než v minulých sezonách, daří se místnímu celku udržet v oblastním 

přeboru. To samé lze říci o následující sezoně, kdy Sparta okupuje poslední příčky zajišťující 

záchranu.467 

 Přichází sezona 1968/1969 a oblastní přebor je rozdělen do dvou skupin. Sparta je ve 

skupině A společně s mužstvy Švermova, Unhoště, Rožmitálu pod Třemšínem, Lán, Davle 

a Hořovic. Soutěž se hraje dvoukolově, takže pro vesnické oddíly začíná být poměrně 

náročná, protože je nutné sehrát 14 mistrovských zápasů. Podluhy neměly možnost 

 
462 Podluhy opět přeborníkem kraje. In: Budovatel, 9. 3. 1966 ročník 6, číslo 11., str. 4. 
463 O slovo se hlásí hokejisté. In: Budovatel, 3. 12. 1966 ročník 6., číslo 47., str. 4. 
464 DLOUHÝ, Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 40. 
465 Podluhy zůstávají v krajském přeboru. In: Budovatel, 24. 2. 1967, ročník 8., číslo 7., str. 4. 
466 Hokejisté Podluh před sezónou. In: Budovatel, 29. 11. 1967, ročník 8, číslo 50., str. 4. 
467 KOREJČÍK, Jindřich. 50 let ledního hokeje v Podluhách, str. 16. 
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předsezonní přípravy na ledě, a tak se jim vstup do sezony nepovedl. Po rozehrání v druhé 

polovině mistrovských zápasů začínají Podluhy soupeře porážet a v posledním mistrovském 

zápase poráží i dosavadního lídra tabulky Švermov. Sparta tak obsazuje páté místo v tabulce. 

Po skončení mistrovských soutěží dochází k další rozsáhlé reorganizaci, která tentokrát 

přináší Podluhům překvapivou možnost. Díky reorganizaci jsou zařazeny do nově utvořených 

divizí, což jsou výkonnostně třetí nejvyšší soutěže té doby. V následujících dvou sezonách 

hrají Podluhy nejvyšší soutěž ve své klubové historii.468 

 Poslední sezona šedesátých let přináší do Podluh divizi. Před sezonou je získán 

Zdeněk Mrkáček z Komárova a stává se důležitou součástí mužstva. Soupeři v divizní skupině 

pro Podluhy jsou Dukla Příbram, Medik Praha, Baník Švermov, Velké Popovice, Konstruktiva 

Praha, Unhošť a HC Praha. Náročnost soutěže a nemožnost přípravy před sezonou na ledě 

jsou velkými překážkami pro místní hokejové mužstvo.469 V prvním kole utkání si Podluhy 

nepřipisují mnoho bodů, nicméně po rozehrání v odvetách na domácím kluzišti poráží 

pražská mužstva 8:5 a 7:1 a remizují s Konstruktivou 3:3. Díky tomuto zlepšení v druhé 

polovině obsazuje Sparta za 4 výhry, 2 remízy a 8 proher šesté místo se ziskem deseti bodů, 

což postačí pro zachování divizní příslušnosti i pro následující ročník.470 

8.1.5 Z divize zpátky mezi krajské premianty (1970–1979) 

 Sezona 1970/1971 je tou druhou, kterou místní hokejový celek strávil v divizi. Soupeři 

zůstali téměř stejní, novými soky jsou Tesla Žižkov a Bohemians Praha. To, co se povedlo 

v minulé sezoně, se nevede v té současné. Podluhy se snaží vzdorovat silnějším městským 

soupeřům, nicméně dokáží získat pouze dvě kontumační vítězství 5:0 a jedno v základní hrací 

době 4:3 proti Konstruktivě Praha.471 Jedna remíza 5:5 s US Praha znamená konečný zisk 

sedmi bodů a konečné sedmé místo ve skupině se záporným skóre 25:59. Kvůli poslednímu 

místu musí Podluhy divizi opustit a sestupují do krajského přeboru – nejvyšší krajské soutěže. 

 Před sezonou přebírá vedení dlouholetý hráč Josef Veselý a nápomocni mu jsou 

Jindřich Korejčík a Josef Vaníček. Soupeři v krajské přeboru jsou Felbabka, Sedlčany, Baník 

Příbram, Lány a Hořovice. Ústředními postavami mužstva se stávají Josef Abrhám, který 

dokázal v deseti utkáních vstřelit hned 15 branek, a zkušený Hubáček hrající na pozici 

 
468 KOREJČÍK Jindřich. Kronika sportu Sparta Podluhy 1965–1969. 
469 Otazník nad hokejisty Sokola Podluhy. In: Budovatel, 7. 11. 1970, ročník 10, číslo 43., str. 2. 
470 KOREJČÍK, Jindřich. 50 let ledního hokeje v Podluhách, str. 17–18. 
471 Obleva narušila soutěže hokejistů. In: budovatel, 27. 1. 1971 ročník 11., číslo 4, str. 4. 
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obránce.472 Podluhy končí se ziskem 13 bodů na druhém místě za Baníkem Příbram 

a společně s ním postupují do kvalifikace o divizi. V kvalifikaci se utkají kromě Baníku také 

s Benátkami nad Jizerou a Kralupy nad Vltavou.473 S Benátkami a Kralupy sehraje Sparta 

vyrovnané partie, nicméně dvě porážky 1:8 a 1:4 s Baníkem Příbram znamenají odsun na 

třetí pozici v kvalifikační tabulce, tím i nepostup do divizní soutěže. V témže roce je zahájena 

výstavba zimního stadionu v Berouně, na kterém místní dobrovolníci během jednoho roku 

odvedou přes tisíc brigádnických hodin. Podluhy se na závěr sezony dočkaly i dvou ocenění – 

kolektivní ocenění pro třetí nejlepší oddíl ledního hokeje v kraji a Jan Hubáček je vyhlášen 

jako nejlepší hokejista okresu Beroun.474 

 Před následujícím ročníkem odchází do Baníku Příbram nejlepší střelec posledních 

sezon Josef Abrhám, což je velké oslabení pro místní hokejové mužstvo. Jeho místo mají 

zaujmout Jiří Stelšovský přicházející ze Zaječova a Jaroslav Kubrycht, který je získán na dva 

roky z Neumětel. Už i krajský přebor se stává vysoce náročnou soutěží, když mužstva musí 

sehrát hned 16 mistrovských utkání. Sparta si ovšem vede poměrně dobře a končí v polovině 

tabulky na pátém místě se ziskem 12 bodů. O něco horší výsledky přicházejí v sezoně 

1973/1974, kdy Podluhy získávají 10 bodů a se záporným skóre 44:67 končí na osmém místě 

z deseti účastníků. Místnímu hokejovému klubu se dostane velké cti, když jako jeden 

z nejlépe postavených klubů na okrese je pozván na slavnostní otevření zimního stadionu 

v Berouně, kde se utkává s domácí Lokomotivou Beroun. Utkání končí tradiční exhibiční 

remízou 2:2. Otevření zimního stadionu ulehčí v následujících sezonách starost 

s obstaráváním ledu na mistrovské zápasy, které se hrají pravidelně od listopadu do konce 

února.475 

 Následně přichází jedna z nejhorších sezon v historii klubu, tou je ročník 1974/1975. 

Sparta v ní nadále bojuje v krajském přeboru, nicméně výsledky jsou rok od roku horší 

a kulminují v tento rok. Během 14 soutěžních utkání dokáží Podluhy získat pouhé čtyři body 

za jedno vítězství a dvě remízy. Se záporným skóre 21:50 končí na posledním místě tabulky 

a musí se s příslušností v nejvyšší krajské soutěži rozloučit.476 

 
472 DLOUHÝ, Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 45. 
473 Hokejisté hráli na svých kluzištích. In: Budovatel, 26. 1 1972, ročník 12., číslo 3., str. 10. 
474 DLOUHÝ, Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 45. 
475 KOREJČÍK, Jindřich. 50 let ledního hokeje v Podluhách, str. 19–21. 
476 KOREJČÍK Jindřich. Kronika sportu Sparta Podluhy 1969–1975. 
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 V sezonách 1975/1976 a 1976/1977 nastupuje Sparta v krajské soutěži a v obou 

ročnících končí na stupních vítězů, konkrétně na třetí pozici, což ovšem není bráno jako 

uspokojivé umístění s ohledem na touhu návratu do krajského přeboru.477 Před druhou 

jmenovanou sezonou je do mužstva získán Janda z Komárova, který se prosazuje střelecky 

a je velkým oživením mužstva. Zpestřením té samé sezony je sehrání přátelského utkání 

s druholigovým týmem Milevska, které trénuje odchovanec místního hokeje Ladislav 

Stelšovský. V utkání se naplno projevuje rozdíl dvou výkonnostní úrovní a Sparta vysoko 

prohrává 5:20. Branky si připsali Sekyrka (dvě), Mrkáček, Opatrný a Stelšovský J. (po 

jedné).478 

 Ročník 1977/1978 zastihl Podluhy v dobré formě, pomohl k tomu rozhodně návrat 

Ladislava Stelšovského – v té době již exligového hráče. Ve své skupině krajské soutěže, 

kterou společně s nimi tvořila mužstva Neumětel, Felbabky, Mníšku pod Brdy, Hořovic 

a Obořiště, získávají 15 bodů za sedm výher, jednu remízu a dvě porážky, díky tomu se 

umisťují na prvním místě skupiny. Je to jedna z výjimečných sezon, kde se potkávají tři 

mužstva, o kterých se píše v této práci. K prvému místu ve skupině dopomohla také 

nečekaná prohra dosavadního lídra tabulky Neumětel v posledním utkání s Kovohutěmi 

Mníšek pod Brdy, díky tomuto zaváhání mohla Sparta postoupit do kvalifikace o krajský 

přebor.479 V kvalifikaci na ni čekala mužstva Zvěřínku a Říčan. S mužstvem Zvěřínku Podluhy 

nejprve na zimním stadionu v Poděbradech remizují 2:2, aby jim na domácím ledě v Příbrami 

uštědřily porážku 6:2.480 S druhým sokem z kvalifikace si místní hokejové mužstvo dokáže 

dvakrát poradit. Na domácím ledě vítězí 3:1 a v rozhodujícím utkání hraném ve Velkých 

Popovicích také vítězí, tentokrát v poměru 2:1. Díky těmto výsledkům se Podluhy po třech 

sezonách vrací zpět do nejlepší soutěže v kraji a do čtvrté výkonnostní úrovně té doby. 

 Jubilejní 40. sezona od založení klubu a Podluhy patří opět do krajského přeboru, 

který je rozdělen na dvě skupiny po osmi účastnících. Mužstvu se však proti kvalitním 

soupeřům nedaří a schytávají i vysoké porážky, o čemž také vypovídá záporné skóre 29:84 

z 12 odehraných zápasů, což činí průměr sedmi obdržených branek na zápas. Podluhy končí 

po základní části na posledním osmém místě se ziskem čtyř bodů. Poté dochází k rozdělení 

 
477 Skočí Horymír do krajského přeboru. In: Budovatel, 4. 2. 1976, ročník 16., číslo 5., str. 6. 
478 Dle ústního sdělení Ladislava Stelšovského, 27. 2. 2022. 
479 Hokej o body. In: Budovatel, 8. 2. 1978, ročník 18., číslo 6., str. 6. 
480 Od ledové plochy. In: Budovatel, 1. 3. 1978. ročník 18., číslo 9., str. 6. 
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mužstev dle postavení – na mužstva hrající o záchranu a mužstva hrající o postup do druhé 

ligy.481 Ve skupině o udržení se Podluhy utkávají s mužstvy Říčan, Rožmitálu pod Třemšínem, 

Dobříše, Pátku, Sedlčan a Kralup nad Vltavou. Výkony jsou stále neuspokojivé, nicméně 

zásadní je vyhraný dvojzápas s Říčany, kdy Podluhy na domácím ledě vítězí 3:0 a při 

venkovním střetnutí remizují 1:1.482 Zejména díky těmto dvěma výsledkům končí na 

předposledním sedmém místě, což stačí na udržení. Krajský přebor je už velmi náročná 

soutěž, když v sezoně muselo vesnické mužstvo sehrát hned 28 utkání. 

 Závěrečná sezona sedmdesátých let přináší reorganizaci a Podluhy nyní patří do 

krajského přeboru druhé třídy. Skupiny byly rozlosovány po šesti účastnících, kteří se mezi 

sebou utkali čtyřkolovým systémem, takže mělo být sehráno 20 zápasů. Soupeři v tomto 

roce jsou Sedlčany, Obecnice, Hořovice, Rožmitál pod Třemšínem a Dobříš. Výsledky mužstva 

šly oproti minulé sezoně nahoru. V polovině zápasů dokáží Podluhy bodovat, když dokonce 

devětkrát vítězí a jednou remizují, to jim vynáší zisk solidních 19 bodů a konečné čtvrté místo 

v tabulce, což je bráno jako velký úspěch. Nejlepším střelcem týmu se i přes vyšší věk stává 

se 14 přesnými zásahy Ladislav Stelšovský. Po konci této sezony končí po dlouhých 12 letech 

jedna z opor, a to Zdeněk Mrkáček, který se vrací zpět do rodného Komárova.483 

8.1.6 Poslední dekáda (1980–1990) 

 Krajský přebor druhé třídy v nové dekádě doznává opět organizačních změn, kdy je 

vytvořena pouze jedna skupina o deseti účastnících a každý se utká s každým dvakrát. Do 

mužstva Sparty je získán z Obecnice Zelenka, který se uvádí v premiérové sezoně hned 

14 brankami a řadí se mezi nejlepší střelce mužstva. Podluhy dosahují velmi sympatických 

a kvalitních výkonů, zejména na domácím kluzišti pohrávají pouze s Rakovníkem těsně 1:2 

a se Sedlčany kvůli nezajištění ledu kontumačně 0:5, jinak zbývajících osm utkání vyhrávají za 

dva body. Celkem Sparta vyhrává deset zápasů, ve třech remizuje a pouze v pěti prohrává, 

což ji řadí na krásné čtvrté místo v krajském přeboru druhé třídy. Povedlo se vylepšit i skóre, 

které je po delší době opět pozitivní, a to v poměru 82:58. 

 Před ročníkem 1981/1982 odchází nejmladší hráč mužstva a jedna z klíčových postav 

Josef Vlček na povinnou vojenskou službu, jeho branky mužstvu v následujících zápasech 

 
481 KOREJČÍK, Jindřich. 50 let ledního hokeje v Podluhách, str. 24. 
482 Hokejisté o body. In: Budovatel, 31. 1. 1979, ročník 19., číslo 5., str. 6. 
483 DLOUHÝ, Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 51. 
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chyběly. V desetičlenné konkurenci krajského přeboru nedosahují Podluhy takových 

výsledků jako v minulé sezoně. Konečné skóre je téměř opačné 58:79 a zisk 13 bodů stačí 

pouze na osmou příčku. Největším problémem se zdají být venkovní zápasy, ve kterých 

dokázaly Podluhy zvítězit pouze jednou. Vítězem skupiny se stává Rožmitál pod Třemšínem, 

který v kvalifikaci o druhou ligu neuspěl. 

 Podluhy jsou opět v krajském přeboru druhé třídy, nicméně dochází k částečné 

obměně mužstva, když v jejich barvách končí Janda s Matějkou, naopak jsou získáni Eschner, 

Sedlák a Liška z Baníku Příbram. Výsledky jsou průměrné, stačí na páté místo z osmi 

zúčastněných. Skupinu opanoval tým Rakovníka.484 V sezoně 1983/1984 se v Podluhách slaví 

50 let od první hokejové sezony klubu. Od vedení ledního hokeje získává místní oddíl „dárek“ 

v podobně reorganizace, která tentokrát místnímu hokejovému klubu ublíží, když je přeřazen 

o stupeň níže do okresního přeboru.485 Sparta bez výrazného soupeře přesvědčivě vítězí 

a vítězstvím v kvalifikaci si zajistí opět místo v krajské soutěži.486 V krajské konkurenci 

podávají Podluhy velmi solidní výkony. V mistrovské sezoně 1985/1986 končí dokonce na 

druhém místě a pouze o kousek jim unikne kvalifikace do krajského přeboru.487 Potěšil 

i výkon žákovského mužstva, které se pro tuto sezonu stává přeborníkem okresu. 

 Následující dvě sezony 1986/1987 a 1987/1988 stráví Podluhy v krajské soutěži. 

V první jmenované se daří obsadit velice solidní třetí místo se ziskem 23 bodů za 10 vítězství, 

3 remízy a 7 porážek. Na první týmy ztratily Podluhy pouhých 5 bodů. Jasným tahounem 

mužstva je Slepička a 38letý Josef Abrhám.488 V druhém zmiňovaném ročníku jsou Podluhy 

vystavěny náročné zkoušce, když jsou do tabulky dosazena mužstva Neratovic, Hvězdy 

Kladno, Dobříše, Velkých Popovic a Kralup nad Vltavou, tedy týmy, které mají k dispozici 

krytý zimní stadion a neomezené možnosti tréninku na ledě. Místní hokejový celek ovšem 

houževnatě bojuje v každém zápase a díky postupné kulminaci výkonů se probojuje až do 

finálové skupiny, kde hraje se střídavými úspěchy.489 Obdobných výsledků dosahuje Sparta 

i v následujícím ročníku, kdy se dostává do finálové skupiny a pouze vinou nedostatečné 

docházky některých hráčů končí na druhém místě, což nezaručuje postup do krajského 

 
484 KOREJČÍK, Jindřich. 50 let ledního hokeje v Podluhách, str. 25–27. 
485 Hokejisté jsou ve finiši. In: Budovatel, 1. 2. 1984, ročník 24., číslo 5., str. 6. 
486 Přeborníci bydlí v Podluhách. In: Budovatel, 8. 2. 1984, ročník 24., číslo 6., str. 6. 
487 Hokejová bilance. In: Budovatel, 5. 3. 1986, ročník 26., číslo 11., str. 6. 
488 Boje hokejistů o mistrovské body skončily. In: Budovatel, 4. 3. 1987, ročník 27., číslo 11., str. 6. 
489 Hokejisté v cíli. In: Budovatel 2. 3. 1988, ročník 28., číslo 10., str. 6. 
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přeboru. Mužstvo se stále může opřít o veterány Ladislava Stelšovského a Josefa Abrháma, 

oběma je již přes 40 let.490 

 Přichází sezona 1989/1990. Podluhy nastupují v krajské soutěži společně s mužstvy 

Rakovníka, Hvězdy Kladno, Králova Dvora, Dobříše a Rozdělova. Mužstvo počítá řadu ztrát, 

odcházejí Příbramáci, Ladislav Stelšovský odchází trénovat do Plzně, zranění po celou sezonu 

vyřazuje Abrháma a Lojína. I přes tyto nesnáze se díky tahounu Minaříkovi daří vyhrát 

skupinu krajské soutěže. Ani tento úspěch ovšem nedokázal odvrátit blížící se konec ledního 

hokeje v obci. „Drahá režie s pronajímaným stadionem, dopravou a konečně i značné 

finanční náklady související se startem zejména příbramských hráčů. Z dorostu posily typu 

Stelšovský, Vyštejn, Hubáček a Abrhám nepřicházejí, a tak se vedení oddílu rozhoduje do další 

sezony již nenastoupit. Po dalších úvahách následně i rozhodnutí, oddíl ledního hokeje 

rozpustit,“491 uvádí ve své publikaci Dlouhý. Tímto rozhodnutím končí oddíl ledního hokeje 

v Podluhách. Jak symbolicky uvádí Dlouhý díky prvnímu místu v poslední sezoně: „konec 

dobrý, vše dobré!“. 

  

 
490 Ohlédnutí za hokejem. In: Budovatel, 8. 3. 1989, ročník 29., číslo 11. str. 6. 
491 DLOUHÝ, Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 52. 
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8.2 Kluziště 

 Ledové podmínky pro hokej byly v Podluhách vždycky dobré. Vesnice totiž disponuje 

hned několika rybníky vhodnými pro bruslení. Nejvyužívanější byly Krejcárek a Kašparák, dále 

v blízkém okolí obce najdeme Novinský rybník, přírodní Černé jezírko a v obci malou vodní 

nádrž Touň. Místní celek využíval také hořovické rybníky Velký a Malý Dražovský a Lázeňský 

rybník. Začátek ledního hokeje v Podluhách je ovšem spojen s přírodním Černým jezírkem 

nacházejícím se mezi Podluhy a Felbabkou.492 Toto jezírko leží v lese v drobném údolí, takže 

zde panovaly naprosto ideální podmínky. Led zde vydržel až do března a během zimy sem 

díky zátiší nefoukalo. Na tomto kluzišti probíhaly opravdové začátky, které jsou v dobových 

pramenech označovány jako „džungle“, místní oddíl zde strávil první dva roky a sehrál zde 

pouze jedno mezivesnické neoficiální utkání.493 

 Malá vodní nádržka Touň uprostřed obce sloužila pouze pro zpestření času, jelikož její 

velikost je opravdu malá. Navíc její orientace blízko lesa byla velmi nevýhodná a často se 

stávalo, že po krátké oblevě se na led vylilo bahno.494 Během prvních mistrovských sezon byl 

hojně využíván rybník Krejcárek, kde bylo postaveno také první hřiště. Nicméně Podluhy 

měly často problémy s připravováním ledové plochy, a tak většinu utkání ve třicátých letech 

sehrávaly stejně na hřištích soupeřů.495 Na Krejcárku byly vytvořené i první mantinely, které 

byly po celém obvodu nízké (do velikosti 30 centimetrů), zároveň ještě nebyly propojené, 

takže při nárazu docházelo k jejich posunutí. Původní dřevěné branky měly k dnešním 

standardům velmi daleko, jelikož při tvrdší střele došlo k jejich poškození a po zbytek zápasu 

je potom museli fanoušci zezadu podepírat, aby nespadly. 

 Krejcárek byl velmi oblíbeným i v následujících letech, jelikož tu byl led jako první 

a zároveň zde díky výhodné poloze vydržel nejdéle. Své hokejové začátky zde popisuje 

i budoucí ligový hráč Plzně Ladislav Stelšovský: „my jsme chodily třeba i s Tondou Čepelákem 

na Krejcárek s železnýma hrablama, abychom si to tam shrabali. To musel být ten led alespoň 

tak 20 centimetrů silný, aby se dal hrát nějaký zápas. Když to nebylo, tak ty lidi, co se přišli 

podívat, museli stát na břehu. My chodili třeba i na jezírko na Felbabku nebo jak jsme se 

 
492 SMOLOVÁ, Věra. Brdy a Hřebeny, str. 132. 
493 KOREJČÍK, Jindřich. 50 let ledního hokeje v Podluhách, str. 3. 
494 Dle ústního sdělení Ladislava Stelšovského, 27. 2. 2022. 
495 DLOUHÝ, Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 25. 
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prostě s klukama domluvili“. Ve čtyřicátých letech byl hojně využíván hořovický Lázeňský 

rybník, kde Podluhy měly po většinu utkání domácí prostředí.496 

 Velká událost přichází v sezoně 1950/1951, kdy je na rybníku Kašparák vybudováno 

nové kluziště. Hřiště mělo větší rozměry než pražská kluziště, konkrétně 62 krát 34 metrů. 

Byly zhotoveny nové vysoké mantinely a bylo pořízeno nové osvětlení. Na výstavbě kluziště 

měli největší podíl Bohumil Korejčík, František Kratochvíl, František Vaníček a Josef Klimeš. 

Toto kluziště mělo na tehdejší venkovské poměry velice slušnou úroveň a často se stávalo, že 

zde hrála i okolní mužstva. Na tomto hřišti získává Sparta jedny z největších úspěchů, 

zejména pak dva tituly přeborníka kraje.497 V druhé polovině šedesátých let začal být rybník 

jako domácí stadion pro krajský přebor a divizi značně nedostatečný, a tak Podluhy často 

využívaly azyl na polévaných kluzištích v Záluží a Praskolesích. To, že dřívější sportovní doba 

nebyla v některých ohledech o moc jiná, než je ta současná, dokazuje i Ladislav Stelšovský: 

„to se občas stalo, že jak chodilo hodně lidí, tak někdo, kdo nám nepřál, si přinesl sůl 

a nasypal ji na led, to se během chvilky rozpustilo a udělalo to takovou díru, že se muselo 

skončit a kontumovat. Na to byli odborníci ty Frcouní. No to bylo dřív, to byla jiná doba“.498 

 Na ryze přírodním ledu vydrží Podluhy až do sezony 1966/1967, kdy je po dlouhých 

jednáních rozhodnuto, že se postaví nové betonové kluziště vedle současného fotbalového 

hřiště. Na stadionu je ustavičně pracováno, ale přichází nečekaný problém s nedostatkem 

vody, proto v prvních dvou sezonách funguje místní kluziště pouze v provizoriu. Musí být 

vytvořena vodní nádrž, do které se následně stahovala voda z okolních polí a fotbalového 

hřiště. Vedle kluziště byly postavené také kabiny s veškerým sociálním zázemím. Jelikož 

v sezoně 1966/1967 se dlouho čekalo na zimu, tak první oficiální zápas na nově vytvořeném 

kluzišti proběhl až 11. ledna 1967 proti mužstvu Rožmitálu pod Třemšínem a Sparta hned 

ztratila domácí neporazitelnost porážkou 2:4.499 

 Stejně jako u všech okolních vesnických mužstev byl s narůstající úrovní soutěží 

největší problém zaopatřit domácí ledy. Vesnická mužstva na tom byla velmi bita, jelikož 

často začínala mistrovská utkání bez jediného kontaktu s ledem, a tak mnohdy v prvé 

polovině soutěže nedokázala získat ani bod. Tuto ztrátu následně doháněla celou druhou 
 

496 Dle ústního sdělení Ladislava Stelšovského, 27. 2. 2022. 
497 KOREJČÍK, Jindřich. 50 let ledního hokeje v Podluhách, str. 7. 
498 Dle ústního sdělení Ladislava Stelšovského, 27. 2. 2022. 
499 DLOUHÝ, Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 40. 
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polovinu soutěže, kdy se řadila mezi nejlepší. Stále se zvyšující nároky na kvalitu a četnost 

ledové plochy přinutily Spartu k přechodu na umělé zimní stadiony. Nejvíce byl využíván 

zimní stadion v Hořovicích, dále pak v Berouně, kde místní tělesná jednota odpracovala 

1 000 brigádnických hodin, což je nejvíce ze všech, jako poslední možnost byl příbramský 

zimní stadion. Počet utkání odehraných na polévaném kluzišti v Podluhách stále klesal kvůli 

vysoké nevýhodnosti provozu. V současné době jsou na místě bývalého kluziště postavena 

dvě multifunkční hřiště. Na postupný opad zájmu mládeže o bruslení poukazuje při 

rozhovoru i Ladislav Stelšovský: „my bychom chodili bruslit furt, ale to byli ještě ty starý 

funkcionáři, a ty nás tam nechtěli vůbec pouštět, tak jsme museli sedět třeba jenom za 

plotem a koukat. Dneska by tam ty děti pouštěli, ale naopak nemají žádné děti, které by 

sportovat šly“.500 

 
500 Dle ústního sdělení Ladislava Stelšovského, 27. 2. 2022. 
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8.3 Nejvýznamnější osobnosti podlužského hokeje 

8.3.1 Ing. Ladislav Stelšovský (1943) 

 Nejvýznamnější osobnost místního ledního hokeje. 

S místním hokejovým celkem dvakrát získal titul přeborníka 

kraje a na sklonku aktivní kariéry držel svými výkony místní 

mužstvo. Vladimír Zábrodský si ho vyhlédl do pražské Sparty, 

ze které se obratem dostal do plzeňské Škodovky, kde působil 

celých 8 let. Zde sehrál 4 sezony v první lize. Dva roky 

nastupoval také v druhé lize za Milevsko. Současně s ledním 

hokejem vystudoval Západočeskou univerzitu v oboru 

strojírenství a získal titul Ing. Je držitelem nejvyšší trenérské 

licence, díky které vedl druholigové Milevsko, prvoligovou 

Plzeň a pomáhal s rozvojem ledního hokeje v Itálii. Je jediným 

odchovancem místního klubu, který se dostal do první ligy. 

 Ladislav Stelšovský začínal bruslit na malé vodní 

nádržce Touň, kterou měl hned vedle svého domu.501 Současně s ledním hokejem hrál za 

místní mužstvo také fotbal. Již od mládí nastupoval s číslem 18 na zádech, toto číslo nosil 

následně i v první lize. Do prvního mužstva Podluh se dostal již ve svých 18 letech a okamžitě 

se zařadil mezi hlavní tahouny mužstva.502 S místním mužstvem dosáhl vrcholu v sezonách 

1963/1964 a 1964/1965, kdy se stávají krajskými přeborníky. Stelšovský k tomu přispívá 

svými vstřelenými brankami, když se v prvně jmenovaném ročníku stává s 19 přesnými 

zásahy nejlepším střelcem krajského přeboru a za tento počin je nominován mezi 

10 nejlepších sportovců v kraji.503 

 Rychlý spád nabírá kariéra v roce 1965, kdy je domluveno přátelské utkání 

s dorostem pražské Sparty, pro překvapení všech nastupuje proti Podluhům dorostenecké 

národní mužstvo. První mužstvo Sparty Praha shánělo hráče pro doplnění kádru, a tak tímto 

přátelským utkáním měl proběhnout výběr nějakého talentu. Jako hlavní poradce pro výběr 

byl povolán Vladimír Zábrodský. Podluhy zápas pochopitelně prohrály, nejvíce Zábrodského 

zaujal Jan Hubáček, který ovšem angažmá odmítl, jako náhradu si vybrali právě 21letého 

 
501 Dle ústního sdělení Ladislava Stelšovského, 27. 2. 2022. 
502 DLOUHÝ, Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 79. 
503 Mezi nejlepšími v kraji. In: Budovatel, 6. 1. 1965, ročník 6., číslo 1., str. 4. 
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Stelšovského. Stelšovský do Sparty nakonec skutečně odešel, jeho cena byla na tehdejší 

poměry vysoká – 20 tisíc a jedna sada dresů.504 „Já jsem tam nastoupil, ale nejprve pouze do 

béčka, aby zjistili, jestli ve mně vůbec něco je. Hale ale to nešlo, tréninky dopoledne, 

odpoledne. Já jsem musel z domova vycházet v šest, abych v sedm odjížděl vlakem z Hořovic 

do Prahy, pak se dostat ještě z hlavního nádraží do Stromovky na led. Navíc jsem v Plzni už 

studoval vysokou školu, tak jsem se domluvil s Vaškem Roziňákem, že to skončím,“505 

vzpomíná Ladislav Stelšovský. 

 Po konci ve Spartě začíná Stelšovský hrát za tým Západočeské univerzity. Osudovou 

osobou se stává Jan Vágner, který přestoupil do prvoligové Plzně a začal nastupovat také za 

mužstvo místní vysoké školy. Jelikož plzeňské první mužstvo počítalo ztráty po odchodech, 

doporučil Vágner šikovného Stelšovského z vysokoškolského výběru. Ladislav Stelšovský se 

v prvním mužstvu Škodovky skutečně uchytil. „Tenkrát mi strašně pomohl Honza Vágner, 

který si mě vyhlédl, ale na rovinu, já si myslím, že Škodovka byla po těch odchodech 

v takovém srabu, že prostě brala všechno. Vem si, jak já to mohl umět. Já se to učil doma na 

rybníku, tak jak jsem myslel, kolikrát jsme nebyli za zimu ani na ledu. Se mnou do áčka přišli 

kluci, co prošli celou mládeží jako Bohouš Ebermann, Marek Sýkora, Míla Kajkl a další.“506 

V dresu Škodovky působil do roku 1973 dalších osm let. Velkých úspěchů ovšem nedosáhli. 

Dvakrát dokonce sestoupili do druhé nejvyšší soutěže, a tak největším klubovým úspěchem 

zůstává páté místo.507 

 Díky prvoligovému angažmá byl Stelšovský nominován do národního univerzitního 

týmu a reprezentoval Československo na univerziádě v Turíně roku 1966. Zároveň se vyhnul 

povinné vojenské službě a místo ní nastupoval jeden rok v Dukle Liberec. Po ukončení 

plzeňského angažmá odchází Ladislav Stelšovský do druholigového Milevska, kde první dva 

roky hraje a další čtyři roky dělá hlavního trenéra mužstva. Během tohoto angažmá si 

dodělával dálkově trenérskou licenci. „Já to měl díky absolvování vysoké školy zkrácené na 

tříroční studium. Mně totiž uznali ty leninismy, marxismy a tyhlety kraviny. Takže jsem se učil 

jenom teorii ledního hokeje,“508 říká s úsměvem Stelšovský. Po skončení na lavičce Milevska 

 
504 DLOUHÝ, Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 78–79. 
505 Dle ústního sdělení Ladislava Stelšovského, 27. 2. 2022. 
506 Dle ústního sdělení Ladislava Stelšovského, 27. 2. 2022. 
507 Dostupné online: Ladislav Stelsovsky - Elite Prospects, 3. 3. 2022. 
508 Dle ústního sdělení Ladislava Stelšovského, 27. 2. 2022. 

https://www.eliteprospects.com/player/527284/ladislav-stelsovsky
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roku 1979 se vrací zpět do Podluh, kde pomohl místnímu hokejovému celku a okamžitě se 

stává jeho nejlepším hráčem a střelcem. Zejména díky jeho výkonům se daří mužstvo stále 

držet mezi krajskou příslušností. V rodném klubu nastupuje až do neuvěřitelných 46 let.509 

 Hlavní pozornost ovšem Stelšovský věnoval trenérskému postu, protože mezi lety 

1981–1985 stojí na střídačce plzeňského prvního mužstva jako asistent trenéra. S plzeňskou 

Škodovkou je jeho kariéra spjata ještě v roce 1991, kdy se stává sekretářem místního celku. 

V těchto letech Ladislav Stelšovský bydlí v Plzni a do Podluh dojíždí na hokejové i fotbalové 

zápasy, což bylo velmi časově i fyzicky náročné. Definitivní tečku za Plzní dělá Stelšovský roku 

1992, kdy odchází trénovat do Itálie lední hokej, a to v rámci projektu popularizace ledního 

hokeje. Pohybuje se v oblasti Bolzana, konkrétně v Eppanu. V místním celku působil jako 

trenér mládeže až do roku 2002, kdy se vrací zpět do rodných Podluh. „Já jsem tam měl na 

starosti vlastně celou mládež, mladší, starší žáky, dorosty a ty se mi tam střídali. Já byl 

tenkrát od dvou do deseti na ledě, to si pamatuju, že jsem byl úplně vyřízenej. Chvilku jsem 

tam trénoval i chlapy, ale to už opravdu časově nešlo. Víš co, na rovinu, hlavní motivací pro tu 

Itálii byly prostě několikrát lepší peníze, než jsem měl v Plzni,“ říká o italské misi Stelšovský.510 

 Ladislav Stelšovský měl ještě dva bratry (Miloslava a Jiřího), kteří se také věnovali 

dlouhá léta lednímu hokeji. V jednu chvíli nastupovali všichni tři v dresu Podluh. Kromě 

ledního hokeje hrál Stelšovský na slušné úrovni také fotbal, když nastupoval za univerzitní 

tým Západočeské univerzity. I přes velké úspěchy je i v současnosti velmi skromný. Na 

otázku, co ho zdobilo a v čem byl nejlepší, odpověděl: „Nic. Trochu jsem uměl míchat 

s hokejkou, ale vůbec jsem neuměl střílet, natož zvednout pořádně puk. Golfákem jsem taky 

nestřílel, to bylo teda hlavně kvůli tomu, že jsem měl jenom jednu hokejku.“511 Reálnější 

obraz přidává Antonín Čepelák. „On byl opravdu dobrej, tady z nás byl nejlepší. Uměl výborně 

bruslit a měl takové to herní myšlení. Když si to spojíš, tak tady neměl konkurenci.“512 

  

 
509 KOREJČÍK, Jindřich. 50 let ledního hokeje v Podluhách, str. 27. 
510 Dle ústního sdělení Ladislava Stelšovského, 27. 2. 2022. 
511 Dle ústního sdělení Ladislava Stelšovského, 27. 2. 2022. 
512 Dle ústního sdělení Antonína Čepeláka, 27. 2. 2022. 
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8.3.2 Josef Veselý (1926–1996) 

 Po Ladislavu Stelšovském je největší osobností 

místního ledního hokeje. Svou hokejovou kariéru rozdělil mezi 

mužstva Felbabky a Podluh. Několikrát byl nominován do 

hokejových i fotbalových výběrů Podbrdska. Velký zájem o něj 

projevil prvoligový TJ Baník Chomutov ZJF. Byl účastníkem 

všech nejvýznamnějších utkání – jak felbabského, tak 

podlužského hokeje. Po skončení aktivní kariéry působil 

dlouhá léta jako funkcionář Sparty Podluhy, když byl trenérem 

fotbalového i hokejového mužstva. V roce 1950 byl ještě 

v dresu Felbabky povolán do širšího týmu hokejové 

reprezentace. Je jediným podlužským hráčem, který se dostal 

do reprezentace.513 

 Josef Veselý se narodil v Podluhách a hned od dětství nastupoval za místní fotbalová 

a hokejová mládežnická mužstva. Lední hokej v Podluhách po sezoně 1937/1938 na určité 

období skončil, a tak Veselý společně s dalšími spoluhráči z Podluh přestoupil do sousední 

Felbabky.514 V místním klubu nastupoval nejprve pouze za dorostenecké mužstvo, jelikož ale 

své vrstevníky mnohonásobně převyšoval, tak si ho v už 17 letech v sezoně 1943/1944 

vytáhli do hlavního mužstva, ve kterém se okamžitě zařadil mezi hlavní postavy. S mužstvem 

Felbabky docílil řady životních úspěchů. Byl několikrát vybrán do výběru Podbrdska, dvakrát 

si zahrál kvalifikaci o první ligu a celkem odehrál čtyři sezony v divizi, v té době druhé nejvyšší 

úrovni.  

Platil za jednoho z nejlepších hráčů v kraji, o to více bylo nepříjemné zranění ruky při 

semifinálovém kvalifikačním utkání o první ligu s Čechií Louny. Ruku musel mít v sádře, ale 

přesto odehrál i finálové utkání v Havlíčkově Brodě. Dnes už můžeme jen spekulovat, zda 

v situaci, kdyby byl Veselý plně zdráv, by Felbabka přes Havlíčkův Brod do první ligy prošla. 

Ještě v dresu Felbabky byl v říjnu roku 1950 vybrán společně s kapitánem Antonínem 

Čepelákem do nově se tvořícího mužstva reprezentace v Chomutově.515 „Jo jo, to si 

pamatuju, že byl vybranej, oni tam odehráli nějaký zápasy. Do konečné nominace na 

 
513 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 31–64. 
514 KOREJČÍK, Jindřich. 50 let ledního hokeje v Podluhách, str. 5. 
515 ČEPELÁK, Karel. Kronika oddílu ledního hokeje Felbabka, str. 63. 
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mistrovství světa se nakonec ale nedostali,“516 říká Josef Veselý mladší. To byly ovšem 

poslední okamžiky, které zaznamenal v javorovém dresu, v témže roce přestoupil do rodných 

Podluh. 

 V Podluhách se okamžitě stává nejlepším hráčem mužstva a zejména jeho přičiněním 

postupují Podluhy hned v první sezoně po jeho příchodu do krajského přeboru. Jeho 

důležitost popisuje Korejčík. „Kvalifikaci vyhráváme a stáváme se poprvé účastníkem 

krajského přeboru. To již v mužstvu nastupují hráči, kteří se vrátili z Felbabky, Veselý, Nedvěd, 

Mottl a Cvárovský. Zejména Pepík Veselý je posilou všech řad se schopností zaútočit 

a namnoze rozhodnout celý zápas.“517 Největších úspěchů s místním hokejovým klubem 

dosahuje v ročnících 1963/1964 a 1964/1965, kdy se Podluhy dvakrát po sobě stávají 

přeborníkem kraje. Zejména v prvně zmiňované sezoně měl lví podíl na úspěchu právě 

Veselý, který v rozhodujícím finálovém utkání o přeborníka kraje proti mužstvu Mladé 

Boleslavi vstřelil rozhodující branku na 2:1. 

 Svou bohatou aktivní hokejovou kariéru zakončil Veselý až ve svých 43 letech 

v sezoně 1969/1970. Díky tomu si zahrál s Podluhy v téže sezoně divizi – v té době třetí 

nejvyšší soutěž. I s jeho přičiněním se tuto úroveň podařilo zachránit i pro příští sezonu.518 

Díky mnoha úspěchům byl Josef Veselý známý po celém kraji, jak dokazuje i výpověď jeho 

bývalé manželky. „To třebas, když naše dcera nastupovala na tu pedagogickou do Berouna, 

tak se jí ten učitel zeptal. Nejste vy z Podluh? Když jste Veselá, nejste vy dcera pana Veselého, 

jak hrával hokej?“519 

 Jeho nedomyslitelné kvality potvrzují i výpovědi bývalých spoluhráčů a fanoušků. „Já 

si ho pamatuju, já proti němu ještě hrával. Když jsme si chodili zahrát na Kašparák, tak tam 

proti nám občas hrál. On to byl výborný bruslař, podle mě, co se týče techniky, jeden 

z nejlepších v kraji,“520 uvádí Antonín Čepelák. Na jeho slova navazuje Josef Plecitý. „Když 

jsem se na ně chodil koukat, tak to si pamatuju, jako kdyby to bylo včera. On ten Pepík 

 
516 Dle ústního sdělení Josefa Veselého, 13. 9. 2019. 
517 DLOUHÝ, Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 31. 
518 KOREJČÍK, Jindřich. 50 let ledního hokeje v Podluhách, str. 18. 
519 Dle ústního sdělení Marie Veselé, 13. 9. 2019. 
520 Dle ústního sdělení Antonína Čepeláka, 9. 8. 2019. 



139 
 

vždycky tak čekal, až k němu přijede s tím pukem, a pak mu to upinknul. On hrál totiž výborně 

pozičně.“521 Ne všichni členové rodiny byli ovšem jeho sportovním nasazením nadšení. 

„Já jsem tomu hokeji moc nefandila, oni se tam pořád tak rvali. Nejhoršího to bylo s těma 

Hořovicema, oni na ně vždycky křičeli: ‚Vylezte z těch šaten, psožery.‘ No a pak se to rvalo na 

ledě. Nejhorší to bylo s Karlem Hrubým, ty se tak řezali, ty byli jak dva čerti a jak skončil 

zápas, to byli hned největší kamarádi. Kolikrát měl taky někde něco roztrženého, tady pod 

okem nebo na bradě ho šili, taky neměl zub. No strašný. On mi ale vždycky říkal, že na něj 

aspoň budou všichni koukat, že má něco navíc. Oni tím hokejem opravdu žili. To byly vždycky 

večery, když to zamrzlo, to byl řev přes celou vesnici, taky tam strávil strašně moc času, ale 

zase na druhou stranu, rodinu nikdy neošidil. S dětma se toho nablbnul.“522 

 Druhý sport, kterému se Josef Veselý aktivně věnoval, byl fotbal. V tomto odvětví byl 

po celou dobu věrný rodnému klubu. Zde prošel všemi mládežnickými kategoriemi a již ve 

svých 16 letech v roce 1942 začal nastupovat za místní první mužstvo, kterému se v té době 

přezdívalo „nepřekonatelné mužstvo“. S tímto týmem dokázal postoupit v ročníku 

1947/1948 do divize, ve které sehráli ještě následující dvě sezony. Josef Veselý tak tři roky 

hrál druhou nejvyšší soutěž v hokeji i ve fotbale. To, že byl výborným fotbalistou, dokazuje 

i fakt, že se mezi lety 1952–1956 stává nejlepším střelcem mužstva. S fotbalovou kariérou 

skončil roku 1959 a od roku 1961 se stává jeho trenérem. K trénování fotbalového mužstva si 

v roce 1971 přidává pozici ve vedení, a navíc trenérské místo jak u hokejového, tak 

u fotbalového mužstva.523 

 V osobním životě byl otcem syna Josefa mladšího, který také aktivně nastupoval ve 

fotbalových i hokejových barvách Podluh. Kromě syna vychovával se svojí manželkou ještě 

dceru. V profesní kariéře byl po celý život nástrojař, když vystřídal firmy U Kuklů a Harmonika 

Hořovice. Za svou dlouholetou aktivní hokejovou a fotbalovou kariéru a následné 

funkcionářské působení si vysloužil řadu místních i krajských ocenění.524 

  

 
521 Dle ústního sdělení Josefa Plecitého, 14. 8. 2019. 
522 Dle ústního sdělení Marie Veselé, 13. 9. 2019. 
523 DLOUHÝ Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 27–32; 34–38. 
524 Dle ústního sdělení Josefa Veselého, 13. 9. 2019. 
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8.3.3 Josef Abrhám (1949–?) 

 Jeden z nejlepších střelců klubové historie a tahoun 

místní druhé generace. Jako jeden z mála byl vybrán do 

prvního mužstva Podluh již v dorosteneckém věku během 

největší slávy místního hokeje. V dresu Podluh nastoupil do 

dvou divizních sezon 1969/1970 a 1970/1971. Pro své výkony 

si vysloužil angažmá v druholigovém Baníku Příbram.525 

 Josef Abrhám se narodil v Podluhách a od mládí se 

s ním vleče přezdívka Rado. Pohybově byl velmi talentovaný 

a nastupoval v místních mládežnických mužstvech.526 

Dorostenecký celek, jehož byl součástí, se stal přeborníkem 

okresu. Díky svým nadstandardním výkonům si již ve svých 

16 letech vysloužil pozvánku do hlavního mužstva, což se 

v době největších úspěchů nepoštěstilo každému, na tento 

fakt poukazuje i Ladislav Stelšovský. „Jo Pepča Abrhám, on byl 

od nás o kus mladší, já si ho pamatuju, že to byl mladej kluk, takovej hubenej, ale zase na ty 

místní poměry opravdu dobrej na to, jak byl mladej.“527 

 Josef Abrhám nastupoval pravidelně v místním „A“ týmu od sezony 1966/1967, tedy 

po dvou vítězstvích v krajském přeboru. Je držitelem unikátního primátu, jelikož byl první, 

kdo vstřelil mistrovský gól na nově vybudovaném polévaném kluzišti v Podluhách roku 1967 

proti Rožmitálu pod Třemšínem.528 Jako hráč a v tu dobu již jako hlavní hvězda mužstva si 

zahrál s místním klubem dvě sezony na přelomu šedesátých a sedmdesátých let divizi, což 

byla v té době třetí nejvyšší tuzemská soutěž a do té doby nejvyšší, co se v Podluhách hrála. 

Abrhám plnil roli nejlepšího střelce, když v druhé divizní sezoně 1970/1971 vstřelil 15 gólů 

v devíti zápasech, to ho řadilo i mezi nejlepší střelce celé divize.529 

 Díky těmto výkonům si ho vyhlédl druholigový Baník Příbram, ve kterém působil 

následujících 6 sezon. Po druholigovém angažmá se vrátil zpět do rodného klubu, kde se stal 

 
525 DLOUHÝ Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 40–52. 
526 Dle ústního sdělení Antonína Čepeláka, 27. 2. 2022. 
527 Dle ústního sdělení Ladislava Stelšovského, 27. 2. 2022. 
528 KOREJČÍK, Jindřich. 50 let ledního hokeje v Podluhách, str. 16. 
529 DLOUHÝ Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 41. 
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společně s Ladislavem Stelšovským hlavním držákem mužstva.530 Svoji výkonnost si udržoval 

i ve vyšším hokejovém věku, v dobovém tisku se uvádí, že v sezoně 1986/1987 jsou 

největšími tahouny mužstva Slepička s 38letým Abrhámem.531 Josef Abrhám ukončil aktivní 

kariéru neplánovaně zraněním, které přichází před sezonou 1989/1990, paradoxně je to 

poslední sezona místního hokejového celku, a tak skončila velmi bohatá kariéra jednoho 

z nejlepších hráčů podlužské historie.532 

  

 
530 Dle ústního sdělení Antonína Čepeláka, 27. 2. 2022. 
531 Boje hokejistů o mistrovské body skončily. In: Budovatel, 4. 3. 1987, ročník 27., číslo, str. 6. 
532 DLOUHÝ Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 51. 
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8.3.4 Ladislav Sekyrka st. (1941–2018) 

  Ladislav Sekyrka starší byl jedním z členů nejsilnější 

generace ledního hokeje v Podluhách. Společně s místním hokejovým 

mužstvem vyhrál dvakrát přeborníka kraje a nastupoval dvě sezony 

v divizi. Kromě ledního hokeje hrál za místní obec i fotbal. Celkem 

v podlužském dresu odehrál 21 sezon, což je nejvíce ze všech hráčů 

v historii.533 

  Sekyrka stejně jako vrstevníci prošel všemi místními 

věkovými kategoriemi ve fotbale i hokeji. První pozvánku do hlavního 

hokejového mužstva si vysloužil v roce 1958 a hned v mužstvu zakotvil, 

tehdy mu bylo pouhých 17 let.534 Po celou svou kariéru nastupoval 

v útoku a platil za výborného tvůrce hry. V pomyslném kanadském 

bodování by Sekyrka obsadil vedoucí příčky v kolonce asistencí. „Láďa 

Sekyrka byl dobrej kluk a co se týče hokeje, tak tam vždycky platil za 

špílmachra. Častokrát hráli s Ulčem a Nedvědem, on jim to vždycky 

hodil a oni jeli, hlavně Láďa Nedvěd, díky němu dával hodně gólů. Láďa Sekyrka hrál hodně 

na něj, jemu to nevadilo, že dává góly někdo jiný,“535 hodnotí jeho šikovnost Ladislav 

Stelšovský. 

 Během své kariéry obdržel nabídku přestupu do vyšších soutěží od Hořovic, pokaždé 

tuto nabídku odmítl, a to na rozdíl od jeho spoluhráče Ulče, který do Hořovic na nějaký čas 

přestoupil. Svou aktivní hokejovou kariéru ukončil Sekyrka po sezoně 1979/1980 v 39 letech. 

Tato sezona byla symbolickou, protože v ní nastupoval po boku svého syna. Kromě ledního 

hokeje hrál velmi úspěšně i fotbal za místní mužstvo. V něm debutoval ještě o rok dříve než 

v tom hokejovém – v pouhých 16 letech. Na konci šedesátých let platil za jednoho 

z nejlepších střelců místního oddílu, když se několikrát vyšplhal i přes třicet branek za 

sezonu.536 „Já si pamatuju, že dostali s Ulčem nabídku jít hrát do Hořovic, on ji ale vždycky 

odmítal, on to byla takový velký patriot. Na druhou stranu musím podotknout, že on tady ten 

 
533 DLOUHÝ Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 34–45. 
534 KOREJČÍK, Jindřich. 50 let ledního hokeje v Podluhách, str. 10. 
535 Dle ústního sdělení Ladislava Stelšovského, 27. 2. 2022. 
536 DLOUHÝ Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 37. 



143 
 

hokej i fotbal svými výkony po našich odchodech opravdu držel. Kdybych ti měl říct, jestli byl 

lepší fotbalista nebo hokejista, asi bych řekl, že fotbalista,“537 vzpomíná Ladislav Stelšovský. 

 Mimo sportovní život vychovával syna Ladislava, který pokračoval v jeho sportovních 

stopách, když nastupoval za místní hokejové i fotbalové mužstvo. Jak už již zaznělo výše, tak 

si v jedné sezoně zahráli společně. V profesním životě pracoval po celou dobu jako nástrojař 

v Harmonice Hořovice.538 

  

 
537 Dle ústního sdělení Ladislava Stelšovského, 27. 2. 2022. 
538 Dle ústního sdělení Ladislava Stelšovského, 27. 2. 2022. 
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8.3.5 Jan Hubáček (1935–) 

Nejlepší obránce, který kdy nastupoval za místní 

hokejové mužstvo. S místním celkem odehrál všechny 

nejvýznamnější ročníky – od dvou přebornických sezon 

až po dvě divizní sezony na přelomu šedesátých 

a sedmdesátých let. Pří výběrovém utkání se o jeho 

služby zajímala pražská Sparta. Několikrát byl 

nominován do okresního výběru Berounska, s kterým 

nastupoval proti prvoligovým a druholigovým týmům. 

V roce 1972 byl vyhlášen nejlepším hokejistou na okrese 

Beroun. 

 Rodák z Podluh, který prošel místními 

mládežnickými kategoriemi, zůstal po celou svou aktivní 

kariéru věrný dresu Sparty Podluhy. V hlavním mužstvu začal 

nastupovat ve svých 18 letech a vypracoval se mezi nejlepší hráče 

týmu.539 Zejména platil za jednoho z nejlepších obránců v celém 

krajském přeboru. Jeho největší předností bylo perfektní čtení hry 

a tvořivá činnost. „Jenda Hubáček, to byl takovej hračička. On byl 

postavou menší, zavalitější, ale byl velmi šikovný na puku, on nám 

tenkrát tvořil hru,“540 vzpomíná Ladislav Stelšovský. Jedinou 

Hubáčkovou odmlkou od místního dresu byla povinná vojenská služba, 

ze které se vrátil roku 1956. 

 Jeho citu pro hru si všiml i Vladimír Zábrodský při výběrovém utkání mezi 

dorosteneckou reprezentací proti Spartě Podluhy v roce 1965, kdy Zábrodský vybíral hráče 

pro hlavní mužstvo Sparty Praha. Nejvíce během utkání zaujal Hubáček. Po zápase mu byla 

předložena nabídka na přestup, jenže Hubáček tuto nabídku rázně odmítl. Nakonec si za něj 

Zábrodský vybral Ladislava Stelšovského, který odehrál čtyři sezony v prvoligové Škodě 

Plzeň.541 Jeho talent popisuje i Antonín Čepelák. „Já jsem s ním také jednou hrál, když sem 

přijelo to Milevsko, tak mě pozvali. To jsem tam nějak naznačil a nechal puk za sebou, jakože 

 
539 DLOUHÝ Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 34–45. 
540 Dle ústního sdělení Ladislava Stelšovského, 27. 2. 2022. 
541 DLOUHÝ Josef. 100 let Sparty Podluhy, str. 78–79. 
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to přenechám Jendovi do prázdné, jenže on mě asi nepochopil a nedopadlo to. Tohle mi 

prostě nějak utkvělo. On ten Jenda Hubáček byl opravdu výbornej, škoda, že tomu nevěnoval 

alespoň polovinu času, co my, mohl to někam dotáhnout, ale takových bylo a bude.“542 

 Svou dobrou hokejovou výkonnost projevoval Hubáček i v následujících letech 

kariéry. V roce 1972 obdržel ocenění pro nejlepšího ledního hokejistu v okrese Beroun. 

Aktivně hrál lední hokej pouze do 30 let, v sezoně 1974/1975 se rozhodl skončit.543 

 

 Podluhy během své největší slávy těžily zejména z kolektivního výkonu a vyrovnané 

výkonnosti hráčů, proto bylo v tomto klubu náročné vybrat pět nejlepších. Největších 

úspěchů během své aktivní kariéry dosáhl jednoznačně Ladislav Stelšovský, který se i po 

zbytek svého profesního života živil ledním hokejem. Podluhy se mohou pyšnit také jedním 

reprezentantem, tím je Josef Veselý. Kromě zbývajících třech vybraných zanechali v klubu 

výraznou stopu například Antonín Ulč, Václav Šubrt, ale také hokejisté, kteří část svých kariér 

strávili v sousední Felbabce – Stanislav Mottl, Josef Malecký, Antonín Cvárovský, Adam 

Nedvěd, ten je dost možná držitelem největšího počtu vstřelených branek v jednom utkání, 

dokázal jich vsítit hned 17. Dalším hokejovým talentem byl Václav Vyštejn, který již ve svých 

18 letech klub opustil a přestoupil do druholigového Kolína. Co se týče fungování klubu, tak 

zde se nejvíce přičinili Jindřich Korejčík a Josef Dlouhý. 

  

 
542 Dle ústního sdělení Antonína Čepeláka, 27. 2. 2022. 
543 KOREJČÍK, Jindřich. 50 let ledního hokeje v Podluhách, str. 22. 
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9 Diskuse 

 Ve své diplomové práci jsem zpracoval přehledy čtyř nejúspěšnějších obcí v ledním 

hokeji na Podbrdsku. Během tvorby této práce se mi otevřelo obrovské množství další 

realizace, jelikož se ledním hokejem na Podbrdsku takovýmto způsobem zatím nikdo 

nezabýval. Toto téma by se dalo rozšířit o další úspěšné obce v oblasti Podbrdska, konkrétně 

Osov, Osek či Obecnice. Kromě obcí na Podbrdsku hrál lední hokej na vysoké úrovni ještě 

Rožmitál pod Třemšínem a Příbram. Vypracováním těchto zbývajících hokejových klubů by 

vznikla unikátní publikace, která by shlukovala všechny úspěšně kluby v ledním hokeji na 

Podbrdsku. Velmi zajímavým rozšířením by zajisté bylo také propojení s kronikami dalších 

sportů v daných obcích, protože v minulosti byly provozovány zejména sezónní sporty, a tak 

mohla naprostá většina sportovců provozovat sportů více, mnohdy na vysoké úrovni. Toto 

propojení by bylo zajisté velmi zajímavé. 

 Pro vytvoření této práce jsem studoval primárně historické prameny, nejčastěji pak 

oddílové kroniky či ročenky. Významným zdrojem informací mi byla dobová periodika, 

zejména noviny Práce, Rudé právo, Svobodné slovo, Budovatel a A–zet. Velmi podstatnou 

částí této práce jsou také ústní sdělení pamětníků a rodinných příslušníků, jejich výpovědi 

přidávají unikátní pohled na fungování klubu v jeho počátcích. Tato práce bude sloužit jako 

digitalizovaná forma kronik daných klubů, zároveň si dané obce objednaly výtisky této práce, 

které budou součástí obecních knihoven a archivů. Jelikož se povedlo navázání spolupráce se 

Síní slávy českého hokeje, budou výňatky této práce sloužit také jako medailonky 

představující vesnické oddíly ledního hokeje v Síni slávy. 

 Porovnání mé práce s jinými autory je z důvodu absence podobných publikací 

komplikované. Jedinou publikací, se kterou by šlo moji práci porovnat, je kniha Od počátků 

Sokola k lednímu hokeji na Příbramsku od Ing. Václava Žáka. Ten zpracovává hokejové oddíly 

na Příbramsku. Výčet jím zpracovaných obcí je větší než v mojí práci. Autor využil stejné 

zdroje informací jako já, tedy oddílové kroniky, periodika a ústní sdělení pamětníků. Jelikož je 

publikace již staršího data, měl autor ještě unikátní možnost pořizovat výpovědi hráčů 

čtyřicátých a padesátých let, tím se mu naskytlo jistě kvalitnějších a přesnějších informací 

než mně, jelikož já byl závislý na výpovědích většinou již potomků daných hráčů. Při srovnání 

musím uznat, že autorovi se povedlo nalézt novinové články, které jsem já osobně v žádných 

periodikách nenalezl, v tomto směru je jeho práce kvalitnější. Na druhou stranu já ve své 
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práci zpracovávám kapitoly o kluzištích oddílů a medailonky s největšími osobnostmi daných 

mužstev, které mi u autora chybí. K určitému srovnání by mohla posloužit i kniha Václava 

Sedláčka Horymíři to jsme my… nebo kniha Josefa Dlouhého 100 let Sparty Podluhy. Obě 

zmíněné publikace pojednávají pouze o jednom klubu. Na druhou stranu obě obsahují 

propojení s fotbalovým oddílem. Pro oba autory platí, že sami byli aktivními sportovci 

a dlouholetými funkcionáři, díky čemuž měli přesnější informace než já. 

 Při vytváření této práce jsem postupoval obdobně jako během své bakalářské práce. 

Snažil jsem se poučit z chyb, které mě zdržovaly při psaní první práce. Vyvaroval jsem se 

úvodnímu nedostatečnému množství informací a až po utvoření hlavní časové osy jsem začal 

jezdit za pamětníky, kterých jsem se dotazoval přímo na určité věci, o nichž jsem již něco 

věděl. Stejně jsem pracoval s archivem, kam jsem jezdil již vybaven daty vydání, jež mě 

zajímaly. Tyto maličkosti mi urychlily práci. Své prvotní zkušenosti z bakalářské práce jsem 

tedy využil a nyní jsem už věděl, jak postupovat efektivněji. 

 Ve srovnání s bakalářskou prací byla tato o mnoho náročnější, jelikož původně jsem 

zpracovával pouze jeden oddíl, ve kterém jsem se navíc sám dobře orientoval a znal jsem 

možné pamětníky. Nyní jsem zpracovával obdobně další tři oddíly najednou, aniž bych místní 

pamětníky znal. Přestože vytvoření této práce bylo velmi náročné, a to nejen časově, určitě 

toho nelituji a už nyní uvažuji o jejím rozšíření. 
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10 Závěry 

Ve své závěrečné práci na téma nejúspěšnějších obcí v ledním hokeji na Podbrdsku 

jsem si kladl jako hlavní cíl: vytvořit přehledy čtyř nejlepších místních oddílů. Tento cíl se mi 

podařilo splnit, když jsem u každého oddílu vypracoval kapitoly o obecném představení obce, 

aktivních hokejových letech klubu, kluzišti a také jsem vytvořil medailonky 

s nejvýznamnějšími osobnostmi daných mužstev. Touto prací vznikly digitalizované kroniky 

těchto sportovních oddílů, zároveň výňatky z této práce poslouží jako medailonky 

představující venkovské oddíly v Síni slávy českého hokeje. 

 V úvodní části jsem si definoval několik dílčích cílů, pomocí kterých jsem srovnal 

jednotlivé kluby. Z výkonnostního hlediska dosáhl nejvyšší úrovně jednoznačně Holoubkov, 

který se probojoval až do první ligy. I během celé existence klubu působil ve vysokých 

výkonnostních soutěžích té doby, pravidelně se pohyboval v druhé lize či divizi. V mužstvu se 

také objevilo nejvíce reprezentantů i budoucích prvoligových hráčů. Musíme však upozornit 

na to, že Holoubkov v této době měl okolo osmi set obyvatel, což je i několikanásobně více 

než jiné obce, a že místní klub byl jako jediný na Podbrdsku finančně podporován místní 

firmou. Zároveň místní Holoubkovský rybník zajištoval kvalitní hokejové podmínky. 

Holoubkov dosud drží jedno prvenství – je to nejmenší obec, jež hrála tuzemskou první ligu. 

Výkonnostně lze Holoubkov srovnat pouze s Felbabkou, která dvakrát hrála kvalifikaci 

o první ligu, jednou se dokonce dostala do finále o postup. Felbabka sehrála osm sezon 

v druhé nejvyšší úrovni a z jejího mužstva se dostali dva hráči do širšího kádru reprezentace. 

S těmito výsledky je Felbabka druhým nejúspěšnějším klubem na Podbrdsku. Musíme vzít 

ovšem v potaz, že Felbabka měla v té době pouhých 150 obyvatel a žádný rybník ve vsi, takže 

je její výkon s tím holoubkovským minimálně srovnatelný. Navíc místní oddíl vydržel ze všech 

nejdéle, a to až do roku 2006. Felbabka zároveň drží primát nejmenšího klubu hrajícího 

druhou ligu. Neumětely se zase mohou pyšnit dvěma druholigovými mužstvy 

v nejpopulárnějších sportech v jednom roce, což je na obec čítající 500 obyvatel dobrá vizitka 

– navíc je nutno dodat, že kostra hokejového a fotbalového mužstva byla totožná. Podluhy 

vynikaly zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy byly nejlepším mužstvem na 

Podbrdsku a dokázaly se dostat až do divize (třetí výkonnostní úrovně sedmdesátých let) bez 

vlastního kluziště. Podbrdské obce mají velkou hokejovou tradici, naprosto unikátním byl rok 



149 
 

1948/1949, kdy na Podbrdsku hrála hned tři mužstva druhou nejvyšší soutěž a dvě z nich 

dokonce bojovala v témže roce v kvalifikaci do první ligy. 

 Moje činnost byla vedena tak, že jsem studoval historické prameny, zejména oddílové 

kroniky a ročenky. Tato data jsem následně porovnával s informacemi nacházejícími se 

v dobovém tisku. Nedílnou součástí této práce jsou také ústní sdělení pamětníků, se kterými 

jsem vedl rozhovory, jejich výpovědi jsem následně začleňoval do textu. Ústní sdělení byla 

naprosto zásadní pro vypracování medailonků s nejvýznamnějšími osobnostmi a pro kapitoly 

týkající se kluzišť. Pro získávání informací jsem navštěvoval státní archiv v Berouně, Příbrami 

a Plzni, pro studium periodik jsem využíval Národní knihovnu České republiky. 

 Téma ledního hokeje na Podbrdsku by se dalo rozšířit o další úspěšné obce – 

například o Osov, Osek či Obecnici. Na vysoké úrovni hrála lední hokej také města Rožmitál 

pod Třemšínem a Příbram. Lákavým (ale velmi náročným) rozšířením by bylo zpracování 

všech hokejových klubů na Podbrdsku. Další možnost rozšíření spatřuji v propojení 

s ostatními sportovními kluby v obci, jelikož v té době bylo standardní, že sportovci 

nastupovali v obou oddílech a dosahovali značných výsledků, jako je tomu například 

u Neumětel, což zmiňuji i v této práci. 

 Na své diplomové práci jsem pracoval přes rok a půl. Již po odevzdání bakalářské 

práce jsem měl vymyšlené právě toto téma, které jsem chtěl zrealizovat. Ve srovnání 

s bakalářskou prací byla tato několikrát náročnější, ale zase jsem se dozvěděl mnoho nových 

zajímavostí. S klidným svědomím mohu prohlásit, že jsem pro vytvoření této práce udělal 

maximum a že mnou definované cíle a úkoly z úvodu práce jsem splnil. Na závěr bych ještě 

jednou rád poděkoval všem, kteří mi při sestavování této práce pomáhali. 
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