UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Katedra tělesné výchovy

Název práce
Historie fotbalového klubu v Kostelci nad Labem
History of football club in Kostelec nad Labem

Bakalářská práce

Autor:

Josef Urban

Název ústavu :

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Vedoucí práce:

PaedDr. Ladislav Pokorný

Studijní program :

Vychovatelství

Rok zpracování:

2012

Vysoká škola: Univerzita Karlova v Praze
Katedra: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Fakulta: Pedagogická
Školní rok: 2010/2011

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
pro Josefa Urbana

dat.nar. 9.11.1963

(titul,jméno, příjmení, rodné příjmení, .)

Čsl. Armády 432, Zeleneč, 250 91
(adresa bydliště)

obor:
Vychovatelství
Vedoucí katedry Vám ve smyslu nařízení vlády České republiky č. 111/1998 Sb. o
státních závěrečných a státních rigorózních zkouškách, určuje tuto bakalářskou práci:
Název práce:

Historie fotbalového klubu v Kostelci nad Labem
History of football club in Kostelec nad Labem

Zásady pro vypracování:
Bakalářská práce je zaměřena ve svém obsahu na zpracování historie fotbalového klubu
v Kostelci nad Labem. Práce je členěna do dvou tematických celků: teoretického a
praktického. Teoretická část obsahuje úvod a čtyři kapitoly. Jsou zde zformulovány
dosavadní teoretické poznatky existence a historie fotbalových klubů v regionu.
Komplexní shrnutí tematických východisek je obsaženo v poslední části. Praktická část
je tvořena výzkumem tematicky zaměřeným na historii fotbalového klubu v Kostelci
nad Labem. Vzhledem k charakteru zkoumané problematiky se jako nejpříhodnější jeví
forma kvalitativního strukturovaného rozhovoru. Jako další metoda ke zjištění
relevantních dat bude použita analýza dokumentů. Zpracování a vyhodnocení získaných
dat bude provedeno v databázi v programu excel. Interpretace bude vyjádřena v textové
podobě.

Rozsah prací: 40 stran
Rozsah příloh: obrazové a textové přílohy v dostupném množství
Seznam odborné literatury:
GOLDBLATT, D, Kniha fotbalu. Praha: 2010, Knižní klub
MACHO,M, Zlatá kniha fotbalu. Praha: 2006, XYZ
Jiné zdroje: Kronika historie fotbalového kubu v Kostelci nad Labem
DVD- obrazový záznam

Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Ladislav Pokorný, mob. tel. 602860036
(titul, jméno, příjmení, kontaktní spojení)

Datum zadání bakalářské práce: 18. března2011
Termín odevzdání bakalářské práce: 8. dubna 2012

V Praze dne

17. března 2011

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Historie fotbalového klubu v Kostelci nad
Labem vypracoval

pod vedením vedoucího bakalářské práce PaedDr. Ladislava

Pokorného za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato
bakalářská práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze ……………..

……………...
Josef Urban

Poděkování:
Děkuji panu PaedDr. Ladislav Pokornému za metodickou pomoc a užitečné rady,
které mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce

Abstrakt
Cílem práce bylo popsat historii fotbalového klubu v Kostelci nad Labem. Okolnosti
vzniku, jeho počátky a sportovní úsilí od počátku až do dnešních dnů.
Práci jsem rozdělil do dvou tématických celků: teoretického a praktického. Prvních pět
kapitol je zaměřeno teoreticky, šestá prakticky.
V prvních dvou kapitolách jsou stanoveny cíle, úkoly a hypotézy práce. Třetí kapitola se
zabývá charakteristikou fotbalu. Ve čtvrté kapitole se věnuji historickému vývoji kopané ve
světe a u nás.
Pátá kapitola je nejobsáhlejší a pojednává o vzniku a historii fotbalového klubu, ve výše
uvedeném městě a o jeho současné podobě a činnosti .
Šestá kapitola-rozhovor s fotbalovým pamětníkem a zároveň trenérem mládeže. Tuto část
považuji za nejdůležitější a použité otázky směřují k ověření, či zamítnutí stanovených hypotéz.
Práce má kompilační charakter a mohla by být přínosem jak pro lidi, kteří se zabývají
fotbalem, tak i pro ty, kteří by se chtěli dozvědět něco o zakládání fotbalových klubů u nás
a o jejich začátcích .

Klíčová slova : Fotbal, klub, historie, hráč, mládež, Kostelec nad Labem

Abstrakt:
Objektive was to describe the history of the football club Kostelec nad Labem,
now TJ Kostelec and the circumstnces under which it originated. Its origins and sport
efforts from the beginning to the prezent. I work, besides the introductiion, dividend
into two thematic areas: theoretical and practical. The first five chapters focus the
theory, the sixth is practical. In the first two chapters set the goals, objectives and
hypotheses. The third deals with the characteristis of football. The fourth chapter is
devoted to the development of football in the world and in Czech republic. The fifth
chapter is the most comprehensive and discusses the origins and history or the football
club in that city and its current for mand activities. The six-chapter interview with
a football witness, who is also coach youth. This sesction is considered the most
important questions are directed and used to verify or reject hypotheses. The work is
a compilation charakter and could beneficial both for people who deal with football, but
also for those who would like to learn something about the fotmation of football clubs
in this country and their beginning.

Key words : Football, club, history, youth, Kostelec nad Labem
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Úvod
Fotbal je nejrozšířenějším sportovním odvětvím na zemi. Pro profesionální
fotbalisty představuje způsob obživy, ostatní se mu věnují na amatérské nebo rekreační
úrovni. Výsledky průzkumu, který uspořádala mezinárodní fotbalová federace FIFA
v roce 2001, hovoří o nejméně 240 miliónech lidí ve více než 200 zemích světa, kteří
tuto hru pravidelně vykonávají.
Toto téma jsem si vybral ze dvou důvodů. Jsem fanoušek fotbalu a toto téma je
mně velmi blízké. V Kostelci nad Labem jsem vyrůstal a jsem s tímto městem těsně
spjatý. Jako dítě mě otec vodil na fotbal a vypěstoval ve mně lásku k tomuto sportu
a místnímu fotbalovému klubu SK Labský Kostelec. Jsem přesvědčen, že fotbalové
kluby (převážně v obcích a malých městech) plní funkci nejen sportovní, ale
také společenskou. Organizují nebo se podílejí na pořádání akcí kulturních (zájezdy,
ochotnická divadla, koncerty, plesy apod.). Jejich význam spočívá také ve výchovné
činnosti, jakou je práce s dětmi a mládeží. Touto činností se zapojují do procesu
prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.
Sportovní činnost dětí nabývá na důležitosti obzvláště v současné době, kdy
většina z nich tráví svůj volný čas u počítače nebo televize. Stoupá počet obézních dětí,
což má negativní vliv i na jejich zdravotní

stav. Dokonce se uvažuje

o změně učebních osnov tělesné výchovy ve školách, neboť stoupá počet úrazů, které si
děti na těchto hodinách způsobí.
Sport vede děti a mládež k rozvoji dovedností, smyslu pro povinnost, vztahu
k ostatním vrstevníkům, vytrvalosti, cílevědomosti, sebeovládání, posiluje sebedůvěru a
učí je respektovat pravidla. Souhrnně se dá konstatovat, že napomáhá formovat
osobnost. Při sportovních aktivitách dochází k socializaci jedince ve skupině vrstevníků
a naplňuje se potřeba sounáležitosti.
Hlavním přínosem práce bude popsání činnosti konkrétního fotbalového klubu
s důrazem na tréninkovou činnost mládeže, na změny v metodice tréninku mládeže a na
popsání největších nedostatků a problémů klubu v současnosti.
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1. Cíl a úkoly bakalářské práce
1.1 Cíl práce
Prvním cílem mé bakalářské práce je zpracovat historii fotbalového klubu
v Kostelci nad Labem a zmínit významné osobnosti kosteleckého fotbalu. Druhým
cílem práce je porovnat činnost klubu z hlediska financování, výkonnosti týmů a
metodiky tréninku mládeže v letech 1970-1990 se současností.
1.2

Úkoly bakalářské práce

Prostudování odborné literatury a dalších

dostupných literárních a listinných

zdrojů.
Realizace historického šetření.
Zpracování přípravy, realizace a následné vyhodnocení rozhovoru s vybraným
funkcionářem fotbalového klubu v Kostelci nad Labem.
Zpracování a vyhodnocení získaných informací.

2. Hypotézy bakalářské práce
Hypotézy úzce souvisí se stanovenými úkoly a cílem práce.
První hypotéza
Ekonomické, materiální a kádrové zajištění klubu v současné době je na vyšší
úrovni, než v letech 1970-1990.
Druhá hypotéza
Metodika tréninku a úroveň práce s mládeží je v současnosti na vyšší úrovni, než
v letech 1970-1990.
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3. Charakteristika fotbalu
Ve své práci se budu, jak jsem již uvedl, věnovat fotbalovému klubu v Kostelci
nad Labem. Ale, co je to vlastně fotbal? Pro mnohé fanoušky je fotbal jako život,
přináší jim potěšení, radost, smutek i zklamání. Má společné charakteristické znaky
a pravidla.
Nejstarší dochované záznamy o této hře se zachovaly ve verších čínského básníka
Li Yu (3400 let před naším letopočtem): Kulatý je míč, čtverhranné je hřiště, podobá se
obrazu země a nebe, míč nad námi létá jako měsíc podle neměnných pravidel. Příbuzní
nemají žádnou přednost a pro nadržování není tu místo. Je tu jen bojové odhodlání bez
chyb a omylů…1
První pravidla z roku 1892 znějí takto:
1. Nářadí: Míč nadutý, či balon veliký, zvláště k této hře upravený, gumový
a koženým obalem opatřený.
2. Místo: Hřiště=mičiště. Hřiště vytkne se buď brázdami nebo kameny, holemi,
deštníky a p. Šaty odložené nejlépe dáti do středu hranic, kdež zůstanou všem hráčům
na očích. V každém případu nutno jest míti tyče pomezní, asi 3 m vysoké: není-li těchto
po ruce, zarazíme tam hole.
3. Hra: Účelem hry jest obhájení mety domácí a dobytí mety nepřátelské. Mety
dobudeme, dokopneme-li míč mezi tyčemi pomezními jež jaksi bránu tvoří, do území
nepřátel.2
Kopaná je sportovní, kolektivní, branková hra. Je to soutěživá činnost dvou
soupeřících celků, z nichž každý se snaží vstřelit soupeři co největší počet branek
a současně jich co nejméně obdržet. Uskutečňuje se v konkrétním utkání, které probíhá
za určitých objektivně platných pravidel. V charakteristice obsahu hry je nutné vycházet
z toho, že v průběhu hry se střídají úseky, kdy má tým pod kontrolou míč a úseky, kdy
nemá míč v držení. Ve hře rozlišujeme dvě základní fáze – útočnou a obrannou. Obsah
1
2

MACKU J., JENČÍK M., Kronika českého fotbalu,Vyd. Olympia,a.s.,1977,IBSN-8070334797-7,7s.
MACKU J., JENČÍK M., Kronika českého fotbalu,Vyd. Olympia,a.s.,1977,IBSN-8070334797-7,35s.
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hry tvoří herní činnost jednotlivce, herní kombinace a systémy hry družstva.3
Fotbal, dříve též kopaná, z anglického football (noha, míč), je kolektivní, míčová,
sportovní hra, pro níž je charakteristická součinnost dvou soupeřících mužstev,
probíhající za neustále se měnících podmínek. Podstata hry spočívá v tom, že mužstvo
se snaží způsobem vymezeným pravidly překonat protivníka lepším ovládáním míče
a vstřelením většího počtu branek, přičemž žádný z hráčů s výjimkou brankáře nesmí
hrát úmyslně rukou.4
Fotbal je sportovní, týmová, branková hra. Patří ve světě i u nás k nejoblíbenějším
sportovním hrám. Na profesionální úrovni je i faktorem ekonomickým a politickým,
může ale také sloužit jako vhodná forma aktivního odpočinku a zábavy v rámci
rekreačních rekondičních aktivit. Herní zatížení je určováno objemem, intenzitou
a složitější činností v průběhu daného zápasu.5
Fotbal je kolektivní, sportovní branková hra, při níž dvě družstva o 11 hráčích se
snaží při zachování pravidel vstřelit soupeři co největší počet branek a současně jich co
nejméně obdržet.6

3

NAVARA, M., ONDŘEJ, O., BUZEK, M. Kopaná – teorie a didaktika. Praha: SPN 1986. 184 s.
VANĚK, K. Malá encyklopedie fotbalu. Praha: Olympia, 1984. 404 s.
5
VOTÍK, J. Trenér fotbalu „B“ UEFA licence. Praha: Olympia, 2005, ISBN 80-7033-921-7, 264 s.
6
VOTÍK, J, ZALABÁK, J. Trenér OFS. Praha: Olympia, 2000, ISBN 80-7033-183-6, 124s.
4
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4. Historie kopané
4.1 Vývoj kopané ve světě
Fotbal je nejrozšířenějším sportovním odvětvím na zemi. Tento fotbalový fenomén
zajímá populaci všech věkových kategorií, má příznivce ve všech společenských
sférách. Začátky tohoto sportu nebyly tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Řadu let
musel tento nejpopulárnější sport zápasit o své místo ve sportovním dění. V této
kapitole bych chtěl stručně popsat vývoj kopané od prvních dochovaných zpráv o této
hře až po dobu zakládání prvních fotbalových klubů a soutěží, a to nejen za hranicemi
naší země. Věřím, že takto přiblížím atmosféru počátku fotbalového dění u nás.
Kopaná sahá svými kořeny až do staré Číny, Evropy a Ameriky. Číňané hráli jistý
druh kopané již ve 3. století před naším letopočtem. Vojenská příručka z té doby hovoří
o oc´u ču, nebo-li kopání do míče.7 V době, kdy došlo ke kontaktu mezi Čínou
a Japonskem vyvinula se v 7.století z dávné čínské hry japonská hra kemari.8 Celé
tisíciletí poté trvalo, než se začali podobnou kratochvílí zabývat i staří Egypťané.
Dokazují to nástěnné malby v Karnaku a senzační nález v Thébách: zbytky koženého
míče v jednom z hrobů. Avšak nejvíce pramenů tělesné výchovy a sportu najdeme ve
starém Řecku. Zde byla hra známá pod názvem episkyros.9 Řekové znali dokonce čtyři
hry s různě velkými míči, i nichž o jedné se zmiňuje i Homér v Odyseji. Od nich
převzali hru Římané, kteří ji rozšířili do Francie a Anglie při vojenských tažení
římských legií.10
Ze středověku se dochovaly záznamy o hře falcko. Malíř Cecchini to v roce
1688 dokumentárně zachytil i na svém obrazu nazvaném Starobylá hra v míč hraná na
místě sv. Kříže. Hra falcko byla v 16. a 17. století součástí významných slavností
v italských městech Benátkách a Florencii. 2 mužstva z nejlepších rodin se pokoušela
prohnat míč branou na soupeřově straně náměstí.

7

HORNBY H., Fotbal vidět,poznat,vědět, Vyd. FORTUNA PRINT, ISBN 80-86144-86-0, 6 s.
HORNBY H., Fotbal vidět,poznat,vědět, Vyd. FORTUNA PRINT, ISBN 80-86144-86-0, 7 s.
9
VEBER, V.,Malá škola kopané. 1. vyd. Praha: OLYMPIA, 1984. 193 s.
10
MACKU J., JENČÍK M., Kronika českého fotbalu,Vyd. Olympia,a.s.,1977,IBSN-8070334797-7,7-8s.
8
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Již ve 12. století se hrál fotbal v Anglii a to zejména v ulicích města Londýna, ale
i v dalších městech a vesnicích. Počet hráčů v jednom družstvu dosahoval někdy až
několika set. Byly to v podstatě boje o míč, který se snažili dopravit do některé městské
brány. Největšího rozmachu, ale fotbal dosáhl v Anglii kolem 18. a 19. století. Velkou
zásluhu na tomto rozšíření mají školní družstva v městech, Elton, Harrow i univerzitní
celky z Oxfordu a Cambridge. Pravidla nebyla zatím jednotná, vyvíjela se podle
místních podmínek. Ve školách s travnatým povrchem hřiště, jako např. Rugby,
pravidla připouštěla tvrdší hru. Na školních dlážděných dvorech byla pravidla
samozřejmě daleko přísnější. Ale vzájemné zápasy i soutěže si vyžádaly oficiální
pravidla a tak v roce 1840 vznikla původní pravidla Cambridge Rules a v roku 1862
Thring´s Rules. Rozšířenost a ne úplná jednotnost pravidel si vynutily řešení 26.října
roku 1863. Tohoto roku se sešli zástupci jedenácti škol a klubů v Londýně, kde
společně založili první asociaci-Football Association. Tím byl položen oficiální základ
dnešnímu fotbalu.Můžeme tedy konstatovat, že fotbal je přibližně 4000 let stará hra, ale
novodobý moderní fotbal, v podobě, která je blízká současnému, není starší než 160
let.11
4.2 Zakládání fotbalových klubů v Čechách
K nám se fotbal dostává v období mezi roky 1880 až 1890. Začíná se nejprve hrát
v cyklistických a veslařských klubech a v kroužcích pražských gymnázií. I když zde
fotbal naráží, jako i řada dalších sportů, které se šířily především z Anglie, na
konzervativní názory vedení Sokola, které odmítalo uznat sportovní hnutí a setrvávalo
na svém pojetí tělovýchovné jednoty, můžeme i tak přidělit prvenství vzniku fotbalu
v Čechách Roudnici nad Labem.12
Bylo to údajně v roce 1887, když se v Roudnici vydala na ostrov uprostřed Labe
parta sportu milovné mládeže tamního Sokola a veslařů Českého Athletics Clubu
vyzkoušet na vlastní kůži taje i záludnosti nového sportu. Že se o to pokusili v Českém
království mezi prvními je bezesporu zásluha všestranného sportovce Jana Sommera,
jenž se po několikaletém pobytu v zahraničí vrátil do vlasti a přijal místo profesora
11
12

ŽURMAN, O. Zlatá kniha kopané, 2. vyd. Praha: Olympia, 1975, IBSN 456 s
PROCHÁZKA, K. Fotbal to je hra. 2. vyd. Praha: Olympia, 1987, 359 s
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tělocviku na tamním gymnáziu.13
Z doložených faktů pak můžeme vyčíst, že první fotbalové kluby vznikaly na
území Čech v tehdejším Rakousko-Uhersku již na konci 19. století. V Praze začali hrát
kopanou dříve němečtí než čeští sportovci. Změn stanov v roce 1885 způsobila, že
z německého klubu Eisund- Ruder-Club Regatta odešlo 28 českých sportovců, kteří
založili International Rosiny Club, sdružující v podstatě české sportovce. Regatta patřila
od roku 1885 po deset let v Praze vůbec k nejlepšímu fotbalovému mužstvu. Na konci
osmdesátých let kopaná v Praze zabrala, i když ji pěstovali především studenti pro
zábavu a povyražení. Organizačně na výši byl fotbal skutečně jen v německé Regattě
a nesmělé pokusy lze zaznamenat jen v některých cyklistických klubech a Internacionál
Rowing Clubu.14 Nejstarším českým klubem je SK Slavia Praha, která byla založena
roku 1892. O rok později vzniká i její největší rival AC Sparta Praha. Rok 1896 přinesl
vznik dalších klubů, i když činnost jednotlivých mužstev se stále ještě prolínala.
V Libni vznikl sportovní kroužek Meteor, na Letné vyvíjely činnost německé kroužky
Donar a Olymp a pražští Němci hráli ještě ve Smíchovské fotbalové klubu (Smichower
FC) a v Německém cyklistickém kroužku (Deutscher Akademische Radfahrerverein).
Na jaře se začala hrát i první kopaná v Brně. V roce 1897 vznikl Staroměstský sportovní
kroužek, který se po třech letech přeměnil na opravdový klub a ještě později změnil
jméno na SK Olympia Praha I.
Zakládání fotbalových klubů na venkově vrcholí v polovině roku 1899. Kopaná se
hraje pravidelně v Chrudimi, Jičíně, Lounech, Českém Brodě, Pelhřimově, Plzni,
Českých Budějovicích, Kolíně, Pardubicích i Berouně. V roce 1908 je už v činnosti
v Čechách a na Moravě stovka fotbalových kroužků a klubů, z nichž polovina jsou
členy Českého svazu Footballového a používá jeho ochrany. Od roku 1909 byly
zakládány fotbalové župy, které sdružovaly příslušné fotbalové kluby. Nejstarší
Západočeská župa byla založena 13. června 1909.

13

MACKU J., JENČÍK M., Kronika českého fotbalu, vyd. Praha: Olympia,a.s.,1977,IBSN-80703347977,34 s.
14
MRÁZ I., PEJCHARJ., PONDĚLÍK J., ŽEMLA F., Svět devadesáti minut, vyd. Praha:Olympia , 1976,
27-059-76, 20-21s
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Nejstarší dosud existující fotbalové kluby v ČR, které byly založeny do roku 1912:
Rok

Název fotbalového klubu

založení
1892

SK Slavia Praha

1893

AC Sparta Praha, ČSK Uherský Brod

1984

SK Plzeň

1896

SK Meteor Praha VIII

1898

SK Čechie Karlín, SK Český Brod, SK Klatovy 1898

1899

ČAFC Královské Vinohrady, AFK CHrudim

1900

AFK Kolín, SK Polaban Nymburk

1901

SK Praha VII (Lokomotiva), SK Brandýs nad Labem

1902

SK N8chod

1903

SK Viktoria Žižkov, SK Kladno, SK Rakovník, SK Nusle, Radlický AFK

1904

SK Prostějov

1905

AFK Vršovice (Bohemians), SK České Budějovice, SK Hradec Králové,
SK Čechie Smíchov

1906

SK Moravská Slavia Brno, SK Sparta Kladno

1907

AFK Union Žižkov, Novoměstský SK Kladno

1908

SK Sparta Košíře, SK Strakonice 1908

1909

SK Kročehlavy, SK Most. FK Přelouč

15

1910

SK Písek

1911

SK Viktoria Plzeň

1912

SK Sparta Kolín, SK Bučovice (Motorlet)

V roce 1915 ČSF sdružoval 228 klubů a 7300 aktivních hráčů. O 7 let později to
bylo již 1049 klubů a 38050 hráčů. Tato data poukazují na rozmach a oblíbenost fotbalu
u nás. S přibývajícími kluby a rozvojem kopané bylo nezbytné vybudovat vlastní
fotbalové ústředí. První Český svaz footballový vznikl v městě Plzni. Ustavující schůze
se konala dne 28.2. 1901. V Praze s výzvou k založení Českého svazu footballového
přišla v roce 1900 Slavie. Po schválení stanov rakouskými úřady byl dne 19.10. 1901 za
účasti pražských zástupců ustanoven Český svaz footballový. Zakládajícími členy byly:
AC Praha, AC Sparta, SK Slávia, ČAFC Král. Vinohrady, SK Olympia Košíře, SK
Plzeň, FK Horymír Praha, FK Malá Strana, Hradčanský SK, AFK Kolín, SK Olympia
Praha VII, SK Union Žižkov, SK Vyšehrad, SK Meteor Praha VIII, Letenský kroužek
Česká vlajka Praha, FC Union Plzeň, AC Roudnice nad Labem.15
2. prosince roku 1905 výbor Českého svazu footballového odeslal přihlášku do
Mezinárodní federace fotbalových svazů (FIFA), ale rakouský fotbalový svaz oznámil
bezprostředně poté své námitky, nechtěl uznat nárok českých fotbalistů na to, aby
vystupovali na mezinárodním fóru jako samostatný stát. V roce 1906 na červnovém
zasedání FIFA v Bernu je Český svaz footballový (ČSF) přijat za člena FIA, i když
zatím jen provizorně, neboť současně s přihláškou ČSF přišel i písemný protest
Rakušanů. V následujícím roce na kongresu FIFA v Amsterodamu byl ČFS definitivně
přijat za člena FIFA.
Bohužel i slovo definitivní může mít platnost jednoho roku. V roce 1908 na
kongresu ve Vídni byl ČSF z FIFA vyloučen a to poměrem hlasů 8:2. Mimo nás se ve
stejné situaci nacházela i francouzská a anglická amatérská kopaná.V roce 1911 založily
15
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tyto svazy Mezinárodní unii amatérského fotbalu (UIAFA), jejíž součástí se stal i ČSF.
Tato unie uspořádala v květnu 1912 amatérské mistrovství Evropy, ve kterém čeští
fotbalisté zvítězili a stali se tak mistry Evropy. V následujícím roce se však UIAFA
rozpadla.
30. června r. 1916 byl ČSF c.k. místodržitelstvím pro Království české rozpuštěn
a svoji činnost se mu podařilo opět obnovil v roce 1917. Po vyhlášení samostatného
Československa v roce 1918 působil pod názvem Československý svaz footballový.
V roce 1923 se stali českoslovenští fotbalisté konečně právoplatnými členy FIFA.16
Jak z výše uvedeného textu vyplývá, neměl to náš fotbal na mezinárodním poli
vůbec jednoduché. Chtěl jsem poukázat na složitost doby a nesmírné úsilí a nadšení lidí,
kteří stáli u zrodu českého fotbalu a bojovali za jeho samostatnost.
4.3 První fotbalové soutěže v Čechách
Historicky první doložený zápas v Čechách se odehrál 15. srpna 1892 v Roudnici
nad Labem mezi veslaři místního AC a Sokoly. Stejného roku vyšel i český překlad
pravidel zhotovený Josefem Klenkou, který znamenal význačný přínos k popularizaci
zatím neznámého sportu. Obsahoval rovněž taktické pokyny, takže je vlastně prvním
metodickým dopisem české fotbalové historie.
Z důvodu rychlého rozvoje českého fotbalu vzniká potřeba fotbalových soutěží.
První soutěž nazvanou Národní zápas mužstev s historickým duelem Sparta – Slavia,
vypsal Josef Rossler-Ořovský, jenž se sám uvolil řídit (1896).17 Tento český sportovec
a sportovní organizátor patří k velkým představitelům českého sportu. Má velké zásluhy
na zavedení nových sportů v českých zemích. K popularizaci a rozvoji fotbalu u nás
přispěl především překladem pravidel (1895) a činností rozhodčího. Spolupracoval také
při zakládání sportovních klubů a svazů.

16

MRÁZ I., PEJCHARJ., PONDĚLÍK J., ŽEMLA F., Svět devadesáti minut, vyd. Praha:Olympia , 1976,
27-059-76, 82,89,159 s.
17
MACKU J., JENČÍK M., Kronika českého fotbalu,Vyd. Praha: Olympia,a.s.,1977,IBSN-80703347977,48 s.

17

Oficiálně se první česká fotbalová soutěž konala v roce 1895 a nazývala se
honosně i poněkud humorně Národní zápasy mužstev, kopaný míč cvičících. V počátku
se zúčastnily soutěže kluby z Prahy a z okolí, časem se soutěž rozrostla o kluby mimo
Prahu a Středočeský kraj. V roce 1986 se uskutečnil první registrovaný fotbalový turnaj
na území tehdejších Čech. Jeho název zněl Mistrovství Čech a Moravy. Turnaj se pod
tímto názvem konal celkem 9x a jeho poslední ročník se uskutečnil v roce 1902.18 Na
podzim téhož roku přibyly následující soutěže: II. ročník národních zápasů, Mistrovství
Rakouska a Prahy a Mistrovství Království českého.19 V roce 1909 se hrálo nepovinné
mistrovství Čech. 1906 vyhlásil Český fotbalový svaz soutěž Pohár dobročinnosti, která
se stala až do roku 1916 pravidelnou domácí soutěží a nahrazoval mistrovství Čech.
V roce 1912 rozhodla valná hromada ČSF o sehrání povinného mistrovství. Uskutečnilo
se šest ročníků a soutěž skončila v roce 1922.
V roce 1909 dochází k zakládání fotbalových žup, které registrovaly fotbalové
kluby z příslušné oblasti. Roku 1918 byla ustanovena Středočeská župa fotbalová
a vypsáno Mistrovství Středočeské župy I. a II. třídy, jejíž poslední ročník byl odehrán
roku 1924. Pozornost si zaslouží vznik dorostenecké komise v roce 1920, na které bylo
rozhodnuto, že dorostenci ve věku 14-17 let budou hrát svá utkání 2x30 minut a každý
chlapec musí mít lékařskou prohlídku. První pravidelný dorostenecký turnaj se hrál
v témže roku na podzim. Od roku 1925 se hraje oficiální ligová soutěž, které se však
zúčastňují pouze kluby z Prahy a Středočeského kraje. Teprve až od roku 1929 se
v soutěži objevují týmy z Čech a Moravy. V letech 1934-1935 změnila soutěž název na
Celostátní ligu. V roce 1935 vstupuje do soutěže I. ČsŠK Bratislava a můžeme tak
hovořit o soutěži československé.20
Po napadení Československa německými vojsky došlo k rozdělení soutěže na
Českomoravskou a Slovenskou, a to až do ukončení války v roce 1945. Po válce se
hrála liga již pravidelně pod různými názvy až do roku 1993, kdy zanikla rozdělením
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státu na Český stát a Slovenský stát. Od sezony 1997/98 nese název 1. Gambrinus liga,
podle hlavního sponzora.21

21
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5. Fotbalový klub v Kostelci nad Labem
5.1 Kostelec nad Labem
Úvodem této kapitoly bych rád přiblížil město, ve kterém fotbalový klub vyvíjí
svoji činnost. Kostelec nad Labem se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Mělník,
7 kilometrů severozápadně od Brandýsa nad Labem. Rozloha obce činí 1556 ha, počet
obyvatel je 2859 z toho v produktivním věku je 1706, průměrný věk je 40 let. Co se
týká členění turistického, spadá do regionu Polabí. Město se dělí na dvě části: Jiřice
a Kostelec nad Labem.
Jeho osídlení se datuje do doby kamenné a bronzové. V rovinaté krajině na malém
návrší vznikla osada, která se časem rozrůstala dál kolem labských ramen. K názvu
Kostelec bylo později přidáno na Labi, potom Labský a nakonec Kostelec nad Labem.
Město má bohatou historii. Založení města sahá přinejmenším do 1. poloviny 13. století,
třebaže dochovaný písemný doklad pochází až z roku 1317. Prvními známými majiteli
Kostelce byli Boršové z Oseka. V pozdějších dobách patřil Elišce Přemyslovně.
Od té doby se stal se věnným městem českých královen. V první polovině 14. století
Václav IV. zastavil město pánům z Dubé, kteří je vlastní až do roku 1450. Roku 1420
dobyli město husité a založili zde svoji důležitou základnu. Na jejich počest byl roku
1911 vztyčen v Kostelci pomník Mistra Jana Husa se skupinou Táboritů.22
1486 byl Kostelec povýšen králem Vladislavem II. na město. V roce 1586 bylo
připojeno k panství brandýskému a přestalo být městem věnným. V té době mělo 115
domů. Správu města vedlo 12 konšelů v čele s purkmistrem. Jemu stáli k ruce rychtář
a městský písař.
Období pohusitského 15. století bylo pro vývoj Kostelce velmi důležité, neboť
z této doby pocházejí hmotné důkazy o existenci ostrovního města, kterým v té době
Kostelec byl. 16. století bylo dobou značné ekonomické prosperity. Konec rozkvětu
města znamenala třicetiletá válka, kdy se Kostelec stal obětí válečných aktivit všech
zúčastněných stran. V 17. století leželo město v troskách a opět se začalo rozvíjet až ve
2. polovině 18. století.
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Ve druhé polovině 19. století a v první třetině 20. století rozvoj města pokračoval
ve výrazném tempu. Hlavním rozvojovým faktorem se stala výstavba velkého
cukrovaru s menší čtvrtí dělnických domků. Vyrostla nová obytná čtvrť a velký areál
kasáren. Byla postavena nová škola, založena občanská záložna a zřízeno osvětlení
města. Svoji činnost zahájil hasičský sbor, byl založen Sokol a ochotnické divadlo. Dále
roku 1895 je otevřena lékárna a měšťanská škola pro chlapce a o 4 roky později též pro
děvčata. Roku 1899 byl zahájen železniční provoz na trati Neratovice-Kostelec nad
Labem a Brandýsem nad Labem.V roce 1911 bylo zavedeno elektrické osvětlení.
V roce 1930 se výrazně změnilo okolí města napřímením řeky Labe, vybudováním
elektrárny a jezu. Od 2. poloviny 20. století se již Kostelec vyvíjel pomaleji.
Město, přestože není veliké, disponuje dobrou občanskou vybaveností. Vzdělání
pro děti je zajištěno v místní škole vyššího stupně a předškoláci mají možnost
navštěvovat mateřskou školu. Ve městě se nachází pošta, autobusové a vlakové nádraží
a Obvodní oddělení PČR. Ve městě je zavedena plynofikace, kanalizace a veřejný
vodovod.
Těm, kteří tráví svůj volný čas sportovní aktivitou je k dispozici například
Polabská cyklostezka, která propojuje 5 měst: Kostelec nad Labem, Záryby, Brandýs
nad Labem-Starou Boleslav a pátým městem jsou Lázně Toušeň. Cyklostezku mohou
využívat i chodci, vozíčkáři a bruslaři na kolečkových bruslích.. Po celé trase
cyklostezky je pro ně připravena řada zajímavostí. V obci vyvíjí činnost Tělovýchovná
jednota Sokol s řadou sportovních oddílů (např. tenisový oddíl, fotbalový oddíl,
turistický oddíl, oddíl juda), ve kterých milovníci tělesných aktivit mohou trávit své
volné chvíle. K dispozici je sportovní hřiště. Pro ženy jsou pořádány hodiny cvičení
v tělocvičně zdejší školy. Ti občané, kteří mají rádi turistiku, lyžování a horské
prostředí, mohou navštěvovat městskou chatu v Josefově dole.
Ke kulturnímu vyžití občanů přispívá Městský úřad v Kostelci nad Labem, který
zajišťuje návštěvy divadelních představení, výstav, koncertů, exkurzí atd. V obci se
nachází také kino a knihovna.
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Na společenském životě občanů ve městě se podílejí občanská sdružení pořádáním
společenských akcí: výstavy, zábavy, soutěže, plesy.. Velice aktivní činnost vyvíjí např.
hasiči, baráčnící, myslivci, sportovní oddíly, dětské oddíly Skaut a Pionýr.
Pro rodiny s dětmi je ve městě nově otevřeno ,,Centrum volného času pro malé
a velké“. V jeho nabídce najdeme víkendové odpolední programy, zajímavé kurzy pro
dospělé a děti. Výuku výtvarných prací např. malování na hedvábí
Zdravotní péče je zajišťována praktickými lékaři, kteří se nacházejí ve zdravotním
středisku V této oblasti působí také Farní charita Neratovice, která zajišťuje jak
zdravotní, tak sociální služby. Jedná se o neziskovou organizaci, která v současné době
provozuje domy s pečovatelskou službou na základě smlouvy s obcemi mezi které patří
i Kostelec nad Labem.
Informovanost obyvatel je zajišťována primárně prostřednictvím vysílání místního
rozhlasu. Obecní úřad seznamuje své občany s důležitými informacemi, které se jich
bezprostředně týkají (změny a novinky ve zdravotní péči, v sociální oblasti,
v dopravě, apod.). Následně jsou tyto důležité zprávy, v písemné podobě, umístěny
v prosklených informačních tabulích ve středu města. Dalším zdrojem informací pro
občany je městský Zpravodaj města Kostelce nad Labem, který vychází každý měsíc.
Výtisk tohoto periodika je občanům roznášen do poštovních schránek nebo si ho mohou
přečíst na webových stránkách Městského úřadu.
5.2 Založení fotbalového klubu
Obraz počátku kopané v Kostelci nad Labem je velmi vzdálený a cizí našim
představám. Jak vyplývá z archivních záznamů, den jeho zrodu zdaleka nebyl počátkem
slibného a plánovaného sportovního dění. Dlouhou dobu musel úporně a s kolísajícím
zdarem zápasit o své uznání.
Počátky fotbalu jsou v Kostelci nad Labem spojeny s rokem 1917. Byla to doba,
kdy docházelo k zakládání fotbalových klubů. Stranou nezůstal ani Kostelec nad
Labem. Na samém začátku vznikl zájmový kroužek nadšenců, jehož předsedou byl
pan Vinš B., který měl velkou zásluhu na rozvoji tohoto sportu v Kostelci nad Labem
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v jeho začátcích. Fotbal se hrál všude tam, kde byl vhodný prostor. Nejčastěji na
vojenském cvičišti, kde necvičili jen vojáci a v době, kdy bylo prostranství volné, bylo
dovoleno hrát na dvě branky. Jednalo se převážně o přátelské zápasy a o kopanou byl
čím dál větší zájem. Fotbalisté se scházeli v klubovně, která byla v místnosti tehdejšího
pivovaru na náměstí, později se přestěhovala do restaurace U Přemysla. Bylo jasné, že
kopaná v Kostelci má silnou základnu a i elán k tomu, aby byl ustanoven řádný
fotbalový klub. Jak je uvedeno v kronice fotbalového klubu, toto rozhodnutí o jeho
založení padlo na schůzce kroužku nadšenců roku 1919 a všichni zúčastnění se k tomu
slavnostně zavázali.
Klub byl slavnostně uveden v činnost v témže roce a dostal název Sportovní klub
v Labském Kostelci. Podle záznamů v kronice se stali zakládajícími členy SK: bratři
Vinšové, bratři Lafkové, L. Kec, J. Kouška, Bartoušek, Voňavka, bratři Jírové,
Losenický, Zita, Kučera, Hladík, Jeřela, Spal, MUDr. Pochobradský a Kubeš. První
fotbalové mužstvo se skládalo z těchto hráčů: M. Ryšavého, J. Bláhy, O. Mastíka, bratrů
Brožových, bratrů Kulhánkových, J. Černého, K. Winstersteina, O. Klenky, J. Bartůňka
a dalších, jejichž jména nebyla uvedena.
O klubu se hovořilo v blízkém i vzdáleném okolí s uznáním a obdivem. Kostelecká
kopaná se postavila na pevné základy, čerpala ze zájmu mladých a přízně divácké
veřejnosti. To ji naplňovalo optimismem a plánovala svoji budoucnost.
5.3 Historie fotbalového klubu
5.3.1 Meziválečné a válečné období
Meziválečné období
Finanční stav a jmění klubu nebylo nijak velké. Inventář tvořilo základní vybavení
pro dvě družstva, časté byly i případy, kdy se o vybavení (kopačky, dres a stulpny)
dělili i dva hráči družstva. Vybavení šatny bylo minimální. Režie byla kryta z toho, co
se vybralo od diváků na hřišti. Ceny vstupenek byly dobrovolné. Vzdor těmto potížím
klub žil a překonával všechny obtíže.
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Mistrovská utkání se v této době nehrála a družstva jezdila k přátelským zápasům
většinou na kole, někdy se na zápas šlo pěšky. Nejčastěji se zajíždělo do Brandýsa nad
Labem, Staré Boleslavi, Neratovic, Všetat, Sluh, Mratína, Líbeznic, Toušeně, Kojetic
a Křenku. Z uvedených lokalit je patrné, že fotbal byl v naší oblasti na vzestupu.
Původní hřiště, opravdový stánek kosteleckého fotbalu, byl u Labe, na místě
někdejšího koupaliště. Bylo to klidné prostředí, které podmínkám plně vyhovovalo.
Jediným problém byla blízkost řeky, a tak se často stávalo, že místo po hřišti, hráči se
honili za míčem kolem řeky. Nepříjemná byla i značná vzdálenost kabin od hřiště, které
se stále nacházely v hostinci u Jonáků, ale jiné východisko nebylo.
V roce 1919 se stává kostelecký fotbalový klub členem župy a stává se součástí
župní soutěže. Jednalo se o sérii utkání, jejichž výsledky (bodové hodnocení) udávaly
známku určité výkonnosti. Obohacením fotbalové sezóny byly pohárové soutěže,
kterých se SK Labský Kostelec zúčastňoval. Jak zaznamenal kronikář také SK Labský
Kostelec se stal držitelem jednoho z nich, kdy za účasti Neratovic, Kojetic a Všetat
vybojoval prvenství. Předání vítězného poháru a oficiální zakončení proběhlo za velké
účasti diváků v místní Sokolovně.
Rok 1921 začal vážnou krizí. Hospodářské poměry státu a vývoj dalších událostí
se odrazil i na aktivitě klubu a celé kopané. Znamenal zastavení činnosti, a to až do roku
1923. Do čela sportovního klubu byl opět zvolen zakládající člen a první předseda pan
B. Vinš a vrátila se také většina zkušených činovníků. Jak se kázalo, zkušenosti získané
před rokem 1921 byly ,,k nezaplacení“. Situace v ostatních fotbalových klubech byla
analogická. Obnovilo se pořádání přátelských zápasů a pravidelných soutěží. Začala se
rýsovat nová etapa vývoje kostelecké kopané.
Bohužel s rozvojem kopané začalo být původní hřiště nevyhovující. Blízkost Labe
vytvářela každoročně nebezpečí záplav. Hrálo se s přestávkami, a tak bylo nutné najít
jiný prostor pro výstavbu hřiště a kabin. K tomuto rozhodnutí přispěla skutečnost, že se
začalo s regulací řeky Labe. K výstavbě fotbalového stánku se přistoupilo v roce 1929.
Na budování nového sportovního zařízení se finančně

podíleli i místní občané,

pracovně vypomáhali řemeslníci, protože se předpokládalo, že sportovní plocha bude
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sloužit široké veřejnosti. Díky pomoci široké veřejnosti začalo hřiště brzy nabývat svoji
budoucí podobu a ke konci téhož roku bylo provozu schopné. Jediné, co se muselo
dobudovat, byly kabiny. K jejich výstavbě došlo v roce 1930. S ukončením prací bylo
možné konstatovat, že hřiště a kabiny tvořily opravdové zázemí kostelecké kopané.
Co se týká sportovní činnosti, dál se hrála soutěž žup a i soupeři byli prakticky
stejní. Rozšířily se sportovní styky, které sahaly za rámec blízkého okolí. Zaznamenán
je přátelský zápas s Hodonínem, který byl sehrán u příležitosti Velikonočních svátků.
Z vítězství se radovalo domácí mužstvo.
V roce 1932 se stal Kostelec nad Labem pořadatelem turnaje o Fantův pohár. Ze
tří zápasů mužstvo ve dvou zvítězilo a v jednom prohrálo. O konečném umístění
rozhodl poměr branek a Kostelec se skórem 7:3 obsadil 2. místo. Vítězem turnaje se stal
SK Čakovice se dvěma výhrami a poměrem vstřelených a obdržených branek 10:2.
V této etapě dochází k vzestupu kostelecké kopané, na kterém měl mimořádnou
zásluhu pan. F. Edr a v župě náš zástupce pan Fabián, jehož práce měla pro kostelecké
barvy nedocenitelný přínos. Základní kádr prvního mužstva tvořili hráči Kostelce, ale
časem v něm nacházeli místo i hráči z okolních vesnic. Z fotbalového týmu vyšli
fotbalisté známých jmen jako např. Karel Černý zvaný Mogul, který pravidelně
nastupoval v utkáních ve Slávii Praha spolu s legendárním Bicanem a Pláničkou. Další
hráči, kteří hráli v I. fotbalové lize byli Rozvod, Mareček-Čechie Karlín, Neckář-SK
Zlín.
Válečné období
1. září 1939 ve 4.45 hodin ráno, nacistické armády překročily německo- polské
hranice. Záminkou pro útok na Polsko byl zinscenovaný přepad německé rozhlasové
stanice v Gliwicích. Osobité hitlerovské komando, které tuto akci uskutečnilo,
zanechalo na místě jako „důkaz polského násilí“ zastřelené vězně z koncentračních
táborů, oblečených do polských uniforem. Hitler se domníval, že německá říše je
dostatečně silná a Evropa dostatečně zastrašená. Nacističtí hrdlořezi začali rozsévat
zkázu a smrt po celé Evropě. Vypukla II.světová válka.
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Nacisté, kteří věznili v tomto období už tisíce českých vlastenců, se navenek tvářili
ještě stále blahosklonně. 22. října dokonce dovolili uspořádat na hřišti Sparty, střetnutí
mužstva Čech a Moravy proti bývalému Rakousku. Střetnutí skončilo 5:5.
Prahu však vzrušovaly v tomto čase jiné události než fotbal. Blížil se 28.říjen
a Pražané dali jasně najevo, že se nechtějí smířit s okupací a s násilím. V ulicích města
tekla krev, student Opletal a dělník Sedláček padly pod kulkami nacistů. Když se Praha
znovu ozvala při Opletalově pohřbu, nacisté 17. listopadu zavřeli české vysoké školy
a studenty odvlekli do koncentračních táborů. 5 dní před tím se čeští fotbalisté
naposledy střetli s jedenáctkou hitlerovského Německa. 40 000 diváků na stadionu
Adolfa Hitlera ve Vratislavi toužilo po vítězství jako nikdy. Po 13 minutách vedli naši
fotbalisté dirigováni Bicanem 3:0 a dělali si s Němci co chtěli. Do poločasu byl stav 4:2
a jen zásluhou vystrašeného rozhodčího Popoviče dokázali Němci nakonec vyrovnat na
4:4. Nebylo sporu o tom, že rozhodčí dostal o poločase patřičnou lekci. Nejprve nařídil
trestný kop za údajný Štumpfův faul na Bindera a ten snížil na 3:4. 5 minut před
koncem spadl míč Štumpfovi na ruku daleko mimo trestné území, ale následoval
pokutový kop. Reprezentanti říše nesměli prohrát ! I toto byl důsledek válečné doby na
dění ve sportu.
Druhý rok nejstrašnější války v dějinách lidstva byl nesmírně skličující, zdálo se,
že není na světě síly, která by mohla zastavit rozběhnutou nacistickou válečnou
mašinérii. Dalo se za takovéto situace vůbec ještě sportovat? Odpověď na tuto otázku je
nasnadě.
V Čechách a na Moravě se hrály nadále mistrovské soutěže ve fotbale a protože
byl čas, poprvé se v celosvazovém měřítku uskutečnil i český pohár. Aby se aspoň
v nějaké formě sešli reprezentanti, začala se hrát série mezikrajských zápasů, Čechy
- Morava. Jednou v Praze, podruhé na Moravě. Ale dál už se čeští fotbalisté nedostali.
Z této aktivity fotbalistů je zřejmé, že ani válečné běsnění nedokázalo zabránit sportovní
činnosti v českých zemích. Ba naopak, sportovci se snažili dát najevo odpor proti
nacistickému Německu.22
22

Nárožný D., Vliv světových válek na sportovní dění na našem území, bakalářská práce, Brno, 2007
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V těchto těžkých časech pro naši zem a český národ se fotbal v Kostelci nad
Labem hrál dál. Bylo to období, které znamenalo další výměnu generací, jak
v hráčském, tak i funkcionářském sektoru. Přicházejí osvědčení činovníci např.
A. Vrtěl, A. Louč, J. Ledvina, V. Volejník, J. Kučera,, který svojí úspěšnou hráčskou
kariérou dokázal přivést na práci pro kosteleckou kopanou další funkcionáře jako
Z. Lipperta, K. Huličku, V. Charamazu, Lána a další.
Z této doby stojí za zmínku střetnutí s tehdejším SK Kladno s legendárním hráčem
F. Klozem, Rašpličkou a dalšími esy tohoto slavného fotbalového mužstva. V této době
již fotbalisté SK Labský Kostelec hráli řádnou soutěž -III. třídu, z níž po dvouletém
působení postoupili do třídy druhé. Tím výčet úspěchů kosteleckých fotbalistů nekončí.
Ročník 1941-1942 byl pro SK Labský Kostelec zvlášť významný. Jak je zaznamenáno
v kronice: naši fotbalisté v konkurenci celků jako byly Volman a Union Čelákovice,
Brandýs nad Labem, ale i sousední Mratín zvítězili a s náskokem pěti bodů postoupili
do 1.B třídy.
Je nutné připomenout, že v té době měl SK Labský kvalitní dorost, který tvořil
spolehlivou základnu pro doplňování mužstva dospělých. Dvojice bratří, které dříve
hájily kostelecké barvy, měly i zde své následovníky. Byli to především bratři
Neckářovi, Buriánovi a Kouškovi. Stanislav Neckář později okusil na krátkou dobu
i působení v tehdejším ligovém SK Baťa Zlín.
Další soutěžní ročník přivedl do souboje o postup do 1.A třídy dva rivaly: SK
Labský a SK Mělník. Mužstvo SK Labský bylo úspěšnější a vítězstvím 2:1 si zajistilo
postup do 1.A třídy. Tohoto si všímá i tisk a jeho úspěchy a výsledky se objevovaly na
stránkách novin.
To už se schylovalo ke konci války, která citelně omezovala růst tělovýchovného
a sportovního života. Symbolicky první zápas po osvobození roku 1945 se v Kostelci
nad Labem hrál s příslušníky Rudé armády.
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5.3.2 Období od roku 1946 do roku 1959
V této poválečné době SK Labský disponoval kvalitním družstvem jak dospělých,
dorostu ale také i žáků. Bylo to jedno z nejlepších období, na které

pamětníci

vzpomínají takto: V Českém poháru jsme se dostali až do semifinále, kde jsme doma
proti SK Kladno sice prohráli 2:1 a z dalších bojů jsme byli vyřazeni, ale byl to boj až
do poslední chvíle. V sezóně 1947-1948 jsme se podívali i do 1.B třídy, ale hráli jsme
mizerný fotbal a po nepřesvědčivých výkonech se ziskem pouhých 8 bodů jsme skončili
na posledním místě a soutěž opustili.
Kronika uvádí, že v tomto období působil v Kostelci nad Labem ještě jeden klub
-vojenský celek VSJ Gorlice. V jejich řadách působil populární fotbalista Manda
Linhart, pozdější hráč Slavie Praha, dále P. Studnička a Košťál. Toto mužstvo se stalo
v roce 1950 vítězem II. třídy.
Rok 1950 proběhl ve znamení další reorganizace soutěží a nutno podotknout, že to
bylo období velkých úspěchů kosteleckého fotbalu. Účastníci nižších tříd sehráli mezi
sebou okresní přebor organizovaný ve třech skupinách. Vítězové jednotlivých skupin
poté mezi sebou sehráli kvalifikaci o přeborníka okresu pro rok 1951. Pan Jiří Pajkrt
popisuje další průběh boje o kvalifikaci do krajského přeboru takto:,, Vítězem souboje
skupin se stal náš tým před Starou Boleslaví a Brandýsem nad Labem. Kvalifikace
o postup do krajského přeboru se hrála v Praze na Meteoru. Vypravili jsme z Kostelce
celý autobus fanoušků, aby podpora kluků byla dost silná. Stadion byl zaplněný do
posledního místa. Všichni jsme utkání prožívali, jak my-Kostelečtí, tak fandové
z Meteoru. Atmosféra byla bouřlivá a nechybělo mnoho a oba tábory se do sebe pustily.
Jak se tomu dnes říká – divácké násilí? Hráči obou celků hráli na hranici svých
možností. Hrálo se tvrdě, ale v rámci pravidel. Byl to boj, vyhráli jsme rozdílem dvou
branek 3:1. Ke sportu patří i kus štěstí a musím říct, že tenkrát štěstí stálo na naší
straně. Před stadionem jsme čekali na naše borce a na ramenech je odnesli do
autobusu. Po příjezdu do Kostelce jsme toto vítězství, jak se sluší pořádně oslavili.
Probírali jsme utkání pořád dokola a není se co divit, vždyť jsme se tak stali novými
účastníky soutěže, která se dosud v Kostelci nehrála. Pro kosteleckou kopanou i město
to byla velká událost. Nadšení bylo obrovské a věřilo se v další velká vítězství.“
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Píše se rok 1952 a Kostelec vstupuje do krajské soutěže pod hlavičkou Cukrovaru
(Cukrovar Kostelec) a byl, co se do velikosti města týče, nejmenší. Konkurence byla
velmi silná, mezi soupeři byla mužstva, která měla za sebou zkušenosti z ligy a z divize:
např. Zbrojovka Vlašim, ČKD Kutná Hora, AZNP Mladá Boleslav, ČSD Nymburk,
Metaz Týnec, Poděbrady.
Základní kádr Cukrovaru Kostelec tvořili tito hráči: J. Just, bratři M.
a A. Novákovi, Z. Šubrt, J. Ledvina, bratři J. a S. Neckářovi, J. Pavlíček, F. Kouška, J.
Šípek, J. Nekvasil a Z. Malý. Později byl doplněn o hráče J. Houšteckého a P. Marečka.
Úvodní zápas se vydařil a Cukrovar Kostelec porazil exligový Nymburk 4:2.
Střelecky se prosadil autor dvou branek S. Neckář a po jednom gólu přidali J. Šípek
a J. Pavlíček. Bohužel nadšení a nováčkovský elán nestačil na další soupeře. Další
utkání již měla sestupnou tendenci. Hned ve druhém kole přišla porážka od Českého
Brodu, doma se remizovalo S Kolínem 2:2 a o týden později opět prohráli s Vlašimí
3:4. Cukrovar začal ztrácet na ostatní rivaly, i když každý se snažil o co nejlepší výkon.
Bodový rozdíl narůstal a na konci soutěže skončil Cukrovar Kostelec na posledním
místě a po ročním působení soutěž opustil. Cukrovar Kostelec 3x slavil výhru, 4x
remízoval a 15x utržil porážku. Hlavní příčinou neúspěchu byla absence hráčských
a funkcionářských zkušeností z takovéto soutěže. Do té doby hrál Labský Kostelec
daleko nižší soutěže a rozdíl byl zákonitě znát. Plné ochozy diváků a získané zkušenosti
byly cennou devizou pro další vývoj kosteleckého fotbalu.
V souvislosti s působením v krajském přeboru dochází též k velké přestavbě kabin,
z nichž se do dnešních dnů zachoval střed a jejich levá část. Bohužel posloužily pro
účinkování v okresním přeboru, kam se oddíl, opět po reorganizacích soutěží dostal.
Pro lepší přehlednost uvádím tabulky, které ukazují s jakým skórem Cukrovar
Kostelec v soutěži hrál v jednotlivých kolech a jeho celkové umístění v soutěži.
Tabulka A: Přehled vzájemných utkání s ostatními soupeři
Tabulka B: Výsledková listina Krajského přeboru Praha-východ ročník 1952
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A.
Počet
kol

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Krajský přebor Praha-východ ročník 1952
ČSD Nymburk
:
Cukrovar Kostelec
STS Český Brod
:
Cukrovar Kostelec
ČSD Kolín
:
Cukrovar Kostelec
Zbrojovka Vlašim
:
Cukrovar Kostelec
Cukrovar Kostelec
:
Sklo Poděbrady
ČKD Kutná Hora
:
Cukrovar Kostelec
Cukrovar Kostelec
:
AZNP Mladá Boleslav
AVIA Čakovice
:
Cukrovar Kostelec
Cukrovar Kostelec
:
TOS Čelákovice
Metaz Týnec n/Sázavou
:
Cukrovar Kostelec
Cukrovar Kostelec
:
GRAFO Mělník
Cukrovar Kostelec
:
ČSD Nymburk
STS Český Brod
:
Cukrovar Kostelec
Cukrovar Kostelec
:
ČSD Kolín
Zbrojovka Vlašim
:
Cukrovar Kostelec
Cukrovar Kostelec
:
Sklo Poděbrady
Cukrovar Kostelec
:
ČKD Kutná Hora
AZNP Mladá Boleslav
:
Cukrovar Kostelec
Cukrovar Kostelec
:
AVIA Čakovice
Cukrovar Kostelec
:
TOS Čelákovice
Cukrovar Kostelec
:
Metaz Týnec n/Sázavou
Grafo Mělník
:
Cukrovar Kostelec

Skóre

2:4
5:1
2:2
4:3
1:2
4:1
2:7
0:4
2:4
2:1
2:2
1:8
3:1
4:7
4:0
2:2
1:7
2:1
0:4
1:1
0:8
2:8

B.

Výsledková listina krajského přeboru Praha-východ 1952
Umístění
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.

Název klubu
ČKD Kutná Hora
ČSD Nymburk
AZNP Mladá Boleslav
Zbrojovka Vlašim
AVIA Čakovice
Metaz Týnec n/Sázavou
TOS Čelákovice
Sklo Poděbrady
ČSD Kolín
STS Český Brod
GRAFO Mělník
Cukrovar Kostelec

Výhry
15
15
15
9
10
10
8
6
8
7
4
3
30

Remíza
4
3
2
6
2
2
4
7
1
3
6
4

Prohry
3
4
5
7
10
10
10
9
13
12
12
15

Body
34
33
32
24
22
22
20
19
17
17
14
10

V roce 1953 přichází nová vlna hráčů: J. Pajkrt, J. Pokorný, J. Šulc, B. Kučna
a K. Hain, kteří se ukázali být silnou oporou mužstva. Trenérskou taktovku převzal
zkušený Barda Pokorný, někdejší výborný útočník týmu. Jako trenér působil u mužstva
dlouhá léta a jeho jméno je neodmyslitelně zapsáno v historii kosteleckého fotbalu.
Od roku 1953 zajíždělo družstvo každé léto do rekreační chaty Sokola do Sloupu,
kde se v přátelských utkáních střetávalo s družstvy severních Čech jako např.:
Varnsdorfem, Českou Lípou, Novým Borem, Kamenicí, Cvikovem a tím konfrontovalo
svoji výkonnost.
Rokem 1955 nastává úspěšné období fotbalu v Kostelci nad Labem. Byl úspěšný
především pro družstvo dospělých, které se probojovalo do 1.B třídy, kde setrvalo
3.ročníky.
5.3.3 Období od roku 1959 do roku 1990
Fotbalové působení v období let 1959 - 1973 je spjato s 1.A třídou. Soutěžilo se se
střídavými úspěchy. Soupeři byli opět staří známí. Derby s Brandýsem, Neratovicemi
a Mělníkem byly vždy přehlídkou nekompromisní kopané, úspěchy se střídavě dělily na
obě strany a mužstvo vždy odvádělo poctivý výkon. Odměnou mu byly plné ochozy
diváků. Dochází k přejmenování oddílu na Slavoj Kostelec.
Rok 1961 přinesl, zásluhou tehdejšího sekretáře M. Šťastného, přátelská utkání
s prvoligovými celky Slovanem Bratislava a Slavií Praha. Využil jsem opět vzpomínek
pana Pajkrta:,,Na to se nedá zapomenout. Nejen pro místní ale i pro okolní vesnice to
byl velký zážitek a na tribuně stadionu nebylo jediné volné místo. Jednalo se o první
vzájemné utkání a dá se říct i srovnání našich s borci ze Slavie Praha. Nebylo to žádné
B, mezi fotbalisty byli jejich nejlepší hráči. Vzpomínám si na Karla Nepomuckého,
Hildebranda a Honzu Lálu, Peška. Naši se snažili ze všech sil, ale co naplat, byla to
spíš exhibice hostů. Přijeli se podívat i kluci z oddílu, se kterými jsme hráli soutěž a ti
drželi nápisy: SKa projede to dneska. A měli pravdu. Důležité také bylo, že se vybralo
na vstupném hodně peněz, které se pak použily na nové dresy.´´
V průběhu roku 1966 startoval v Kostelci nad Labem tým ligy tehdejší NDR Stahl
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Riesa a v témže roce byla navázána družba se slovenským mužstvem Dynamo Bajč.
Vzájemná poznání a utkání obohacovaly jak sportovní, tak i kulturní činnost hráčů.
V témže roce zasáhly Slovensko živelné pohromy, které si vyžádaly život
poručíka Fedika-člena organizačního fotbalového oddílu v Kostelci nad Labem, který
pomáhal odstraňovat následky těchto událostí. K uctění jeho památky byl několik let
hrán fotbalový turnaj střídavě na Slovensku a v Kostelci nad Labem. Bohužel, tímto
smutný výčet tragických událostí neskončil. Do téhož období spadá smrt brankaře Jiřího
Turka, který byl pro mužstvo velkou oporou. Na jeho počest byl uspořádán turnaj žáků
za účasti pražských mládežnických družstev, který se hrál několik let.
Odchází odchovanec fotbalového týmu brankař Josef Bláha do Zlína. Později
chytal za druholigové Bohemians Praha a svoji kariéru zakončil v Liberci. Jeho odchod
citelně poznamenal výkonnost týmu.
V roce 1971 byl uspořádán turnaj ,,Memoriál F.Koušky“ za účasti čtyř družstev
žáků a dospělých. Obsazení turnaje bylo kvalitní. Hrály zde např. družstva Sparty B,
Slavie B a Bohemians B. Odměnou pořadatelům turnaje za úsilí, které k jeho
uspořádání vynaložili, byla velká a nadšená účast diváků. V Kostelci tehdy hráli takoví
hráči jako Kotek, Nachtman, Tenner, Smištík a Žádný.
O rok později, v roce 1972, byl oddíl přejmenován na TJ Slovan Kostelec.
Společným úsilím a za značného přispění cukrovaru, který finančně i materiálně dotoval
fotbalový oddíl, se vybudovalo betonové oplocené hřiště. Byl zlepšen interiér kabin
a okolí. Fotbalové hřiště sloužilo nejen k odehrání mistrovských utkání, ale bylo
k dispozici široké veřejnosti. Hrály se zde turnaje odborářských družstev, využívala je
škola a pořádaly se zde různé soutěže pro děti atd. Nyní se dalo hovořit o opravdovém
stánku fotbalistů a široké veřejnosti.
Bohužel v sezoně 1972-1973 skončila dlouhá šňůra úspěšného účinkování ve
vyšších soutěžích. Slabší výkonnost byla způsobena odchodem několika zkušených
hráčů a nedostatkem zkušeností nových borců. To bylo hlavní příčinou sestupu z 1.A
třídy do 1.B třídy, kde Slovan Kostelec zůstal pět ročníků.
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Ani během dalších období nedošlo ke zlepšení výkonnosti, a tak ročník 1977-1978
znamenal sestup do okresního přeboru a o rok později sestup do třetí třídy. Následovaly
dlouhé roky čekání na postup do vyšší soutěže. Můžeme říct, že zlom nastal v roce1982.
Dochází k nové aktivaci celého kolektivu, zlepšení tréninkové morálky a v neposlední
řadě k doplňování mužstva mladými hráči na jednotlivé posty v mužstvu. Úspěch se
zákonitě dostavil, i když postup v tomto roce o pověstný chloupek ještě unikl.
To se podařilo až sezoně 1983-1984, kdy mužstvo zvítězilo v okresním přeboru se
ziskem 40 bodů a skórem 64:31. O postup do 1.B třídy se zasloužilo mužstvo ve
složení: J.Port, T. Fuchs, R. Křížek, P. Melounek, F. Jankásek, P. Kalina, bratři
Kuchařové, J. Pajkrt, J.K. Matějovský, M. Beran, J. Dvorščik, K. Martínek, J

. Rezek,

Š. Krajčovič, A. Polman, J. Zelenka aj. Mareš. Oddíl sice neměl žádnou výraznou
fotbalovou osobnost, tvůrcem úspěchu bylo kolektivní pojetí hry a vyrovnanost hráčů.
Účinkování v krajské soutěži Slavoj Kostelec končí v roce 1986-1987. Se
ziskem 7 bodů a skórem 26:76 se umístilo jako poslední na 13. místě.
5.3.4 Období od roku 1990 do současnosti
Kostelecká kopaná se opět ocitá v okresním přeboru, aby se v soutěžním ročníku
1990-1991 opět vrátila do krajské soutěže, byť jen na krátkou chvíli. Po ročním
působení opět klesá do nižší soutěže. Tento poslední rok účinkování v krajské 1. třídě
dopadl takto:

Výsledková listina krajského přeboru 1.A třídy 1990-1991
Umístění

Název klubu

Výhry Remíza Prohry Body

1. místo

Start Mlékojedy

16

5

5

37

2. místo

Sokol Libuš

16

4

6

36

3. místo

Sokol Krchleby

15

6

5

36

4. místo

Sokol Kosořice

15

4

7

34

5. místo

Kropáčova Vrutice

12

6

8

30

6. místo

Sokol Holubice

8

16

5

29

33

7. místo

SK Kosmonosy

12

5

9

29

8. místo

JZD Strašnov

7

8

11

22

9. místo

Sokol Krnsko

9

4

13

22

10. místo

Čechie Kralupy

8

6

12

22

11. místo

VTJ Stará Boleslav

8

5

13

21

12. místo

Slavoj Stará Boleslav

8

5

13

21

13. místo

Slavoj Lysá nad Labem

4

5

17

13

14. místo

Slovan Kostelec

4

4

18

12

Od tohoto soutěžního ročníku začíná pokles kostelecké kopané. Přicházejí léta
chudá na sportovní výsledky, postupně se vyměňuje kádr mužstva a začíná se od znova.
Kostelec spadl do 3. třídy, kde setrval několik let. Do okresního přeboru se znovu
probojoval v roce 1995. Hraje se střídavými úspěchy, ale bez ambicí na postup do vyšší
soutěže. Naopak v roce 1997-1998 okresní přebor opět opouští a klesá do 3. třídy
okresu Mělník.
V roce 1999 slavila kopaná v Kostelci nad Labem 90 let svého působení. U této
příležitosti sehrálo místní družstvo benefiční zápas se známým fotbalovým oddílem
Real TOP Praha s řadou známých osobností, např.: I.Trojanem, Plocem, Těšínským a I.
Prachařem.
Dlouhých deset let trvalo, než se kostelečtí vrátili zpět do okresního přeboru, kde
úspěšně vybojovali v sezóně 2010-2011 postup do krajského přeboru 1.B třídy.
V současné sezóně 2011-2012 se umisťují v polovině tabulky.
Tohoto úspěchu dosahují pod vedením trenéra Petra Kaliny a kostelecké barvy
reprezentují: Stuchlý Pavel, Krlovjak Marek,, Melounek Petr, Šimek Jan, Látal Jaroslav,
Hlavatý Josef, Surmaj David, Nedorost Aleš, Kalina Jiří, Vostřel Jan, Vostřel Martin,
Vohrazka Jan, Bušínský Jiří, a Materna David. Na nich nyní leží tíha a zodpovědnost,
aby černobílé kostelecké barvy přinášely divákovi v hledišti co nejvíce radosti, aby se
štafeta, která se přebírá z generace na generaci dovedla kostelecký fotbal ještě do
vyšších sfér, kam bezesporu patří.
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5.4 Mládežnický fotbal
Nedílnou součástí života každého sportovního oddílu je činnost mládežnických
družstev. Ve fotbalovém oddílu SK Labský Kostelec vzniklo, dle dochovaných
záznamů v kronice současně s družstvem dospělých. I v uplynulých 93 letech hrála
mládežnická kopaná vždy důstojnou roli a prolínala se celým životem oddílu. Bohužel
její dřívější činnost není přesně zmapována. Dochoval se zápis z roku 1953 o střetnutí
kosteleckého dorostu s mladými Korejci, kteří byli ubytování v internátě ve Staré
Boleslavi. Zápas skončil výhrou domácích.
Dále z roku 1954, kdy dorost SK Labský Kostelec působil v krajském přeboru
a v roce 1955 bojoval o postup do přeboru ČSR. Bohužel prohrál doma s týmem Kladna
2:4. Zajímavostí zápasu bylo působení J. Jiříka, bývalého vynikajícího hokejového
reprezentanta ČSR, na postu brankaře v týmu Kladna.
Pravidelnější záznamy jsou z turnajů žáků, který se konal na počest brankaře SK
Labský Kostelec Jiřího Turka, který tragicky zahynul v roce 1966. Z nich vyplývá, že
z celkového počtu sedmi turnajů žáci Slavoje Kostelce 3x vyhráli, 2x obsadili 3. místo
a 2x zůstali těsně pod stupni vítězů.
V 80. letech družstvo žáků úspěšně bojovalo v okresním přeboru a družstvo
dorostu svoji soutěž v okrese vyhrálo, do vyšší soutěže pro nedostatek finančních
prostředků nepostoupilo. Zde se ukazuje, že výkonnost ve sportu nestačí. Sportovci jsou
často závislí na sponzorech, kraji nebo příspěvků od města či obce.
Velmi dobrých výsledků dosáhl odchovanec SK Labský Kostelec Mirek
Sunkovský, který v roce 1984 reprezentoval náš oddíl v republikové soutěži 8x
z abecedy fotbalu“, kde ve své kategorii v ČSR obsadil 4. místo. V současné době
obléká dres s kapitánskou páskou divizní Dropy Střížkov a reprezentuje Českou
republiku neprofesionálních hráčů v evropských soutěžích.
V současné době je mládežnická základna SK Labský Kostelec na velmi dobré
úrovni. Od roku 1997 družstva žáků úspěšně reprezentují kostelecký oddíl v 1.A třídě
Středočeského kraje. K tomuto cíli je dovedli trenéři Pacek, Klíma, Petr a později Jiří
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Pajkrt mladší, Chvátal Miloš a v současné době jsou pod vedením Bárty Miroslava.
Řada mladých hráčů nachází uplatnění i ve vyšších soutěžích zejména ve Spolaně
Neratovice.
Velkých úspěchů dosahují družstva přípravek, fotbalových elévů, které vede pan
Geloň s pomocí trenérů Hlavatého, Šimka, Vočadla L., rodičů a fotbalových příznivců
Kostelce nad Labem.
Mužstvo dorostu v roce vybojovalo v roce1998-1999 účast v okresním přeboru
a ve své skupině obsadilo skvělé druhém místo. Tuto soutěž se jim se střídavými
úspěchy podařilo udržet do současné doby.

6. Rozhovor - interview
6.1 Popis explorativní metody
Interview je výzkumnou metodou, která umožňuje zachytit

nejen fakta, ale

i hlouběji proniknout do motivů a postojů respondentů. Je postavena na
interpersonálním kontaktu a jeho obsahem jsou otázky a odpovědi. Používají se otázky
uzavřené, polozavřené a otevřené. Interview může být strukturové, nestrukturované
a polostrukturované.
Strukturované interview znamená, že otázky a alternativní odpovědi jsou
předeslány. Takové interview je vlastně ústním dotazníkem. Z časového hlediska méně
náročné.
Nestrukturované interview umožňuje úplnou volnost odpovědí. Takové interview
přináší nové, často nepředpokládané informace. Na druhé straně se tyto údaje obtížněji
vyhodnocují.
Polostrukturované interview je kompromisem mezi těmito dvěma, u kterého
respondent nabízí alternativy odpovědí, ale potom žádá o jejich objasnění nebo
vysvětlení.23
23

GAVORA, P., Úvod do pedagogického výzkumu, 94. publikace, vyd. PAIDO, edice pedogogické
literatury, Brno 2000 Vladimír Jůva, Srbská 25, 612 Brno, ISBN 80-85931-79-6, str. 110

36

6.2 Otázky


Když se zamyslíte a porovnáte fotbalovou činnost klubu v období 1970 – 1990
se současností, co vás napadne jako první?



Co bylo hlavním důvodem státu k takovému chování?



A co současnost, jaká je péče o mládež a jak probíhá výběr talentů?



Jaký největší rozdíly vidíte konkrétně ve fotbale a u mládeže?



Jaký je vliv základních škol na zájem dětí o sport?



Myslíte, že do budoucna je šance na zlepšení tohoto stavu



Jaký je z vašeho pohledu největší rozdíl v metodice
mládeže?



Jaký vliv má problém nedostatečné všestranné přípravy na náš vrcholový fotbal?

a vlastním tréninku

6.3 Postup při přípravě a realizaci rozhovoru
Pro svoji práci jsem zvolil rozhovor nestrukturovaný, kde lze upravovat formulace
a pořadí otázek a podle vývoje rozhovoru pokládat doplňující otázky. Tématem
rozhovoru bude ekonomické, materiální a kádrové zajištění klubu v minulosti
a současnosti a metodika a kvalita tréninku mládeže v klubu. Otázky budou kladeny tak,
aby z odpovědí bylo patrné potvrzení, či popření stanovených hypotéz. První část
rozhovoru se bude zabývat srovnáním podmínek pro sport v Čechách obecně a poté
v Kostelci nad Labem.
Druhá část rozhovoru se zaměří hlavně na srovnání metodiky tréninku mládeže
a kvality tréninkové přípravy mládeže v letech 1970-1990 se současností. Rozhovor
jsem vedl s dlouholetým pamětníkem a funkcionářem, současně trenérem mládeže P.
Kalinou dne 28.3. 2012
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6.4 Realizace rozhovoru
„Když se zamyslíte a porovnáte fotbalovou činnost klubu v období 1970 – 1990 se
současností, co vás napadne jako první?“
„Systém a živelnost. Bohužel musím říci, že osmdesátá a devadesátá léta
v českém sportu a následně i v našem klubu /tenkrát oddílu/, se vyznačovala
systematickým přístupem společnosti ke sportu. Stát se systematicky staral jak
o rekreační sport, tak o sport výkonnostní a vrcholový.“
„Co bylo hlavním důvodem státu k takovému chování?“
„Hlavním důvodem byla skutečnost, že stát považoval úroveň sportu a jeho
výsledků za svou prezentaci ve světě rozděleném na dva tábory. Po vzoru SSSR a NDR
vybudoval finančně náročný systém založený na vědeckém přístupu a lékařské kontrole.
Sportovní oddíly byly státem podporovány a hlavně byla vytvořena tréninková střediska
mládeže, sportovní třídy, sportovní školy a vrcholová střediska mládeže, která pyramidu
završovala, a která měla přímé napojení na reprezentační družstva juniorů a dospělých.
Největší důraz kladl tento systém na výběr talentů z řad dětí a následnou práci s nimi.
I v našem klubu byli nejlepší hráči zařazováni do sportovních tříd a tréninkových
středisek mládeže, byli podporováni a měli navíc tréninky a soustředění.“
„A co současnost, jaká je péče o mládež a jak probíhá výběr talentů?“
„Bohužel, v dnešní době nemůžeme hovořit o systému, kluby a oddíly nejsou ze
strany státu podporovány téměř vůbec a jsou odkázány pouze na členské příspěvky,
příspěvky rodičů, na

sponzory a na dotace, ke kterým je svízelná cesta. S tím

koresponduje i kvalita péče o talentovanou mládež. Oddíly už nemohou zajistit takovou
péči a podporu a stále méně mladých lidí se z existenčních důvodů může dobrovolně do
činnosti zapojit jako trenér či funkcionář. Dochází tedy z mého pohledu k velkým
ztrátám při výběru talentů, hlavně z rodin, které nemají finance na zajištění volného
času svých dětí.“
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„Jaký největší rozdíly vidíte konkrétně ve fotbale a u mládeže?“
„Velký rozdíl je už v náboru – zájem dětí dnes asi třetinový. Bohužel dvě třetiny
dětí dají přednost před sportem pasivní zábavě jako je televize, či počítač. Hodně záleží
na rodičích, jak děti ovlivní, kolik času jim věnují. Ovšem trendem dnešní doby je, že
rodiče mají na děti stále méně času.“
„Jaký je vliv základních škol na zájem dětí o sport?“
„Úroveň učitelů tělesné výchovy byla dříve v globálu na vyšší úrovni, a to se
odráží v úrovni fyzických schopností a dovedností žáků. Je to poznat na tréninku, dříve
nebylo možné, aby žák 6. třídy ZŠ neuměl kotoul, nebo přeskočit švédskou bednu.
Dnes je to standard a tyto dovednosti se učí až při tréninku, v případě, že má štěstí na
dobrého trenéra.“
„ Myslíte, že do budoucna je šance na zlepšení tohoto stavu?“
„Myslím, že je to jen otázkou času. Lidé si začínají uvědomovat, že je načase
změnit životní styl, že ne vše je o penězích, chtějí dát svým dětem to nejlepší.
V poslední době máme větší úspěchy v náboru dětí do přípravky, a Fotbalová asociace
České republiky /FAČR/ reaguje změnami pravidel, kdy se v nejmenších kategoriích
hraje fotbal i v malém počtu hráčů. Podpora mládeže začíná být cítit i ze strany
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky /MŠMT/. Jedná se
o rozdělování různých grantů zaměřených hlavně na podporu sportu mládeže. Český
svaz tělesné výchovy /ČSTV/ přišel vinou svých funkcionářů o sázkovou kancelář
Sazka. Ministerstvo financí ČR navýšilo rozpočty obcím, a to o částky, které sportovní
kluby nedostanou od ČSTV. Je ovšem věcí obcí, jak tyto prostředky rozdělí. Musíme
doufat, že obce tyto prostředky opravdu použijí na zajištění sportovní činnosti klubů, či
na provoz sportovci a areálů.“
„Jaký je z vašeho pohledu největší rozdíl v metodice

a vlastním tréninku

mládeže?“
„V minulosti byla větší spolupráce

s profesionálními trenéry sportovních tříd

a tréninkových center mládeže, kteří přenášeli nejnovější poznatky mezi trenéry
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oddílové. V současnosti přenos nejnovějších poznatků o metodice tréninku zajišťuje
Okresní fotbalový svaz /OFS/ a Krajský fotbalový svaz /KFS/ , a to formou školení
trenérů a seminářů. O školení a doškolování trenérů licence C se stará OFS a licenci B
- UEFA pak KFS. Problémem oddílů je vyslat na tato školení dostatečný počet zájemců
o proškolení. Nejvíce se rekrutují z řad hráčů či rodičů hrajících dětí. Málokdo dnes
obětuje volný čas dětem a mládeži. Celkově bych řekl, že díky FAČR a médiím, hlavně
internetu, je přenos informací z oblasti metodiky tréninku mládeže na velmi dobré
úrovni, a to se projevuje v tréninkové práci. Při tréninku můžeme vidět nejnovější
tréninkové metody, didaktické a technické pomůcky a kvalitní zázemí. Současný
trénink mládeže je tedy na vysoké úrovni, ovšem slabinu vidím v nedostatečné
všestranné přípravě. Tato část přípravy u fotbalistů dnes leží na bedrech rodičů, hlavně
proto, že úroveň tělesné výchovy na školách je nedostatečná. Dříve nebyla dětská
fotbalová družstva na takové fotbalové úrovni, ale děti uměly plavat, lyžovat, znaly
gymnastiku, atletiku a s takovou škálou pohybových dovedností se úplně jinak
pracovalo. Ke specializaci na určitý sport docházelo většinou až v dorosteneckém
věku.“
„Jaký vliv má problém nedostatečné všestranné přípravy na náš vrcholový
fotbal?“
„Obecně lze říci, že dnes máme v žákovských kategoriích mnoho fotbalistů
s velmi slušnými fotbalovými základy, kteří disponují, jak dobrou fyzickou
připraveností, tak zvládnutím herních činností jednotlivce i herních činností. Většina
z nich ovšem výkonnostně končí v dorosteneckém věku a dále se nerozvijí, protože
nemají dostatečný pohybový základ, dostatečný pohybový fond. Druhým problémem je
výběr do výše hrajících družstev pomocí tzv. „skautů“ Ve většině případů hrají roli
finance a když je průměrný hráč vybrán, nejsou ojedinělé případy, že musí rodiče dále
platit, aby byl v zápase postaven do sestavy. Domnívám se, tyto dva aspekty
– všestrannost přípravy a výběr talentů „skauty“ je největší slabinou našeho fotbalu
a začíná se projevovat v našich nejvyšších soutěžích a reprezentaci.“
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6.5 Vyhodnocení rozhovoru
Porovnáním činnosti klubu v osmdesátých a devadesátých let se současností bylo
rozhovorem zjištěno, že v prvním období byla sportovní činnost lépe zajištěna ze strany
státu. Byl vybudován systém rekreačního výkonnostního a vrcholového sportu, který
byl státem finančně podporován a také personálně zajištěn a dnešní živelný systém se s
ním těžko může srovnávat. Ekonomicky je dnes fotbalový klub závislý hlavně na
sponzorech a státních či evropských dotacích. Závisí tedy, jak schopnými funkcionáři
klub disponuje, aby zajistil tyto sponzorské dotace, či složitě žádal o státní, nebo
evropské granty. V metodice a tréninku jsou hlavně díky internetu a přenosu poznatků
od okresního a krajského fotbalového svazu v současnosti používány nejnovější
poznatky o metodice tréninku.
Úroveň zájmu mládeže o sport, jmenovitě o fotbal je přímo závislá na
ekonomickém zajištění fotbalového klubu a s ním souvisejícím podmínkám pro konání
sportovní činnosti, tj. odpovídajícím sportovišti, kvalitním trenérském a funkcionářském
zajištění, dobrém materiálním zajištění a neopomenutelné propagaci sportu ve škole,
mezi veřejností a hlavně mezi rodiči těch nejmladších. Čím vyšší bude úroveň těchto
aspektů, tím více dětí projeví zájem o tento sport, což v době počítačů a na druhé straně
i růstu kriminality mládeže, je jistě cesta dobrým směrem. Věřím, že k ní i moje práce
přispěje.
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7. Diskuse
Prvním cílem práce bylo zpracovat historii fotbalového klubu v Kostelci nad
Labem. Přehled historie 93 let kopané kostelecké kopané nemůže zachytit dopodrobna
všechno dění, které se v Kostelci stalo od hliněných plácků až pod dnešní travnatou
plochu a nově vystavěné zázemí pro hráče i diváky. Největší naděje klub vkládá do
mládežnického fotbalu, který je zásobárnou dobrých hráčů každého fotbalového celku.
Největší přínos práce vidím právě v poukázání na klady i zápory systému sportu,
konkrétně mládežnického fotbalu v minulosti a v jeho porovnání se současnou sportovní
činností v oblasti ekonomického, personálního zabezpečení a hlavně pak metodiky
tréninku mládeže.
Tento cíl byl splněn. K jeho úspěšnému splnění přispělo studium dostupných
zdrojů o historii klubu, hlavně pak kroniky fotbalového klubu v Kostelci nad Labem.
Přes malý počet dochovaných věrohodných, dostupných zdrojů se podařilo zmapovat
historii fotbalového klubu od jeho založení, přes meziválečné a válečné období,
poválečné období do roku 1959, období od roku 1959 do roku 1990, až po porevoluční
období 1990 do současnosti. Historií mládežnického fotbalu se krátce věnuji
v samostatné podkapitole.
Druhým cílem práce bylo porovnat ekonomické, materiální a kádrové zajištění
klubu a metodiku tréninku mládeže v letech 1970-1990 se současností. Jako kriterium
pro porovnání stanovených oblastí jsem použil vyjádření v procentech. Porovnal jsem
finanční částku určenou na činnost jednoho aktivního hráče, tzn. vztah celkového
rozpočtu klubu ke skutečnému počtu hráčů. V letech 1970-1990 činil finanční rozpočet
klubu průměrně 60.000,- Kč. Průměrný počet hráčů byl 80.
V Současnosti činí roční rozpočet 400.000,- Kč při počtu hráčů 90. Průměrné
finanční zajištění jednoho hráče v letech 1970-1990 činilo 750,-Kč. Dnešní roční
finanční zajištění hráče činí 4.500,- Kč.Vezmeme-li v úvahu inflaci za uplynulé období
a budeme li počítat v poměru 1 Kčs=10,-Kč, můžeme srovnáním těchto údajů
konstatovat, že finanční zabezpečení klubu v letech 1970-1990 bylo na vyšší úrovni,
než v současnosti, a to cca o 40 %.
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U personálního zajištění klubu jsem srovnával poměr počtu funkcionářů a trenérů
klubu na jednoho aktivního hráče. Porovnáním jsem zjistil, že v letech 1970-1990 byl
počet funkcionářů na jednoho aktivního hráče 30 a výbor klubu byl devítičlenný.
V současnosti je počet aktivních funkcionářů 20 a výbor je pětičlenný. Lze tedy říci, že
personální zabezpečení bylo cca o 10 % na lepší úrovni v letech 1970-1990, než je tomu
v současnosti.
Rozhovorem a studiem dostupných zdrojů

bylo zjištěno, že stát ve výše

uvedeném období vybudoval finančně náročný systém založený na vědeckém přístupu
a lékařské kontrole. Sportovní oddíly byly státem podporovány a hlavně byla vytvořena
tréninková střediska mládeže, sportovní třídy, sportovní školy a vrcholová střediska
mládeže s napojením na reprezentační družstva juniorů a dospělých. Největší důraz
kladl tento systém na výběr talentů z řad dětí a následnou práci s nimi. Celková péče
o sportovní činnost mládeže byla na vyšší úrovni v letech 1970-1990 než v současnosti.
Srovnání úrovně tréninku mládeže jsem posuzoval z hlediska počtu kvalifikovaných
trenérů na jednoho hráče a z hlediska variability používaných tréninkových prostředků
a tréninkových metod v porovnávaných obdobích.
V současnosti klub disponuje 16 trenéry kvalifikace třídy „C“, což je v porovnání
s průměrem z let 1970-1990 stav o 30% vyšší. Můžeme tedy konstatovat, že úroveň
tréninkového zajištění je v současnosti na vyšší odborné úrovni. V oblasti variability
tréninkových prostředků mládeže bylo zjištěno, že v minulosti bylo používáno jejich
širší spektrum, do tréninkového procesu byly u mládeže častěji zařazovány prostředky
jako gymnastika, plavání, běh, cyklistika, atletika. Rozvoj pohybových schopností byl
tedy na vyšší úrovni. Dnes dochází u fotbalové mládeže k větší specializaci už v raném
věku, a tak do tréninkových jednotek je zařazováno více speciálních tréninkových
prostředků, které rozvíjejí speciální schopnosti, tj. zvládnutí herních činností
jednotlivce, herních kombinací, systémů hry a taktiky, ovšem na úkor všestrannosti
a vytvoření širokého spektra pohybových dovedností. Výhodou takto vedených tréninků
je bezesporu vyšší výkonnost a sportovní úroveň mládežnických družstev, nevýhodou
pak stagnace či pokles výkonnosti při přechodu z dorosteneckých kategorií do kategorie
mužů.
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Jako příklad dnešní metodiky tréninku mládeže uvádím několik zásad tréninku
mládeže.
Ve věku 15 let by měl hráč umět /vědět/:


hrát utkání



znát základy herních systémů; postupný útok, rychlý protiútok, zónová obrana



herní kombinace útočné, založené na „přihraj a běž“



herní kombinace obranné založené na zajišťování a přebírání do šířky a do
hloubky



herní činnosti jednotlivce útočné: výběr místa /uvolňování, nabíhání/,
zpracování míče /převzetím, tlumením/, vedení míče a obcházení soupeře;
přihrávání po zemi, vedení míče a obcházení soupeře; přihrávání po zemi na
krátkou a střední vzdálenost, přihrávání hlavou na místě, vhazování míče ze
zámezí, střelba z místa a po vedení míče



herní činnosti jednotlivce obranné; obsazování prostoru, odebírání míče;



činnosti brankáře /chytání a vyrážení přízemních a polovysokých střel,
přihrávání; výkopem, rukou 24
Porovnáním s metodickou literaturou z let 1970 – 1990 (Choutka, Navara, Buzek)

jsem došel k závěru, že metodika se téměř neliší, ovšem liší se konkrétní trénink, který
je v současnosti dynamičtější a efektivnější, zaměřený hlavně na sportovní výkon v té
kategorii, ve které se fotbalista právě nachází.
Fotbalová asociace ČR na svých stránkách /www.fotbal.cz/ nabízí mnoho
metodických ukázek tréninkových prostředků k rozvoji jednotlivých pohybových
schopností a velmi vydařených názorných ukázek cvičení pro nácvik herních činností
jednotlivce, herních kombinací a herních systémů.

24

FAJFER Z., Trenér fotbalu mládeže (6-15 let, I. vydání a.s., vyd. Olympia Praha, 50-51 s.
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První hypotéza se tedy potvrdila, zajištění sportovní činnosti z hlediska klubu
a potažmo státu

bylo v letech 1970-1990 na vyšší úrovni než v současnosti, a to

vyjádřeno v procentech zhruba o 10%.
Druhá hypotéza se potvrdila jen částečně. Metodika tréninku a úroveň práce
s mládeží je v současnosti na vyšší úrovni, než v letech 1970-1990, a to hlavně díky
přenosu informací z FAČR, médií, internetu, zaváděním nejnovějších metod do tréninku
a díky modernějšímu materiálnímu zajištění. Nedostatkem metodiky tréninku u mládeže
je nezvládnutí všestranné přípravy.
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8. Závěry
1. Podařilo se zpracovat historii klubu od roku1919 do současnosti.
2. Nejtradičnějšími soupeři klubu byl Brandýs nad Labem, Stará Boleslav,
Neratovice, Sluhy, Všetaty, Líbezníce, Toušeň, Kojetice a Křenek, s kterými se
klub potkával hlavně v župních a později v okresních soutěžích.
3. Nejúspěšnějším obdobím klubu bylo období od roku 1941-1942, ve kterém se
klub probojoval do 1.B třídy a v sezóně 1943-1944 postoupil do 1.A třídy. Rok
1952 byl nejúspěšnějším v historii klubu. SK Labský Kostelec se probojoval do
krajského přeboru.
4. Nejméně úspěšné období z hlediska výsledků nastalo v sezóně 1977-1978, kdy
družstvo mužů sestoupilo do třetí třídy, kde zůstalo se střídavými úspěchy až do
roku 2011.
5. Mezi nejúspěšnější hráče klubu patřili Karel Černý - zvaný Mogul, který hrál
v letech 1937-1942 vedle Bicana a Pláničky za Slávii Praha. Slávistický dres
později oblékali i hráči SK Labský Kostelec M. Linhart, P. Studnička a V.
Košťál. Stanislav Neckář - odchovanec SK Labský Kostelec působil na přelomu
čtyřicátých let v ligovém SK Baťa Zlín stejně jako brankář J. Bláha, který
v pozdějších letech přestoupil do Bohemians Praha.
6. Ekonomické zajištění klubu v letech 1970-1990 bylo na vyšší úrovni než
v současnosti, a to cca o 10 %.
7. Metodika tréninku a úroveň práce s mládeží je v současnosti na vyšší úrovni,
než v letech 1970-1990.
8. Fotbalový klub vznikl po názvem SK Labský Kostelec. V roce 1952 změnil
název podle hlavního sponzora na Cukrovar Kostelec nad Labem. K dalšímu
přejmenování fotbalového klubu je v roce 1962 na Slavoj Kostelec nad Labem.
O 10 let později, v době normalizace, klub dostává název TJ Slovan Kostelec
nad Labem. Po roce 1989 se klub vrátil k původnímu SK Labský Kostelec.
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Možnosti využití práce
Práce je určena pro širokou fotbalovou veřejnost, zvláště pak příznivce fotbalu
středočeského regionu a kosteleckého klubu.
Velkým přínosem může být pro trenéry mládeže, protože srovnává metodiku
tréninku v letech 1970-90 se současností a poukazuje na klady, ale i nedostatky
současného tréninkového procesu.
Práce může být přínosem i pro studenty, kteří by se touto tématikou chtěli zabývat
a svým studiem na ni mohli navázat.
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