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 VZIK A VÝVOJ FOTBALU NA ROKYCANSKU 

ÚVOD 

Hlavním důvodem pro zvolení tohoto tématu diplomové práce byl můj dlouholetý 

zájem v oblasti fotbalu. Fotbalu se již několik let aktivně věnuji, zajímám se o něj jak 

z hlediska herního tak i didaktického. Aktivně působím právě v oblasti okresu Rokycany a 

proto jsem se rozhodl svou práci zaměřit právě na tento region. Na okresu Rokycany 

působí několik fotbalových klubů, které hrají různé soutěže v rámci Fotbalové asociace 

České republiky, od okresních soutěží až po soutěže krajské. V tomto regionu je fotbal 

nejrozšířenějším a nejoblíbenějším sportem. Fotbalové kluby se vyskytují kromě měst i v 

celé řadě obcí. Fotbalu se na Rokycansku věnují všechny věkové kategorie v rámci FAČR a 

vyskytuje se zde i ženský fotbalový tým. 

Diplomová práce je zaměřena na historii fotbalu na Rokycansku. Základní 

informace o rozvoji fotbalu na Rokycansku se nacházejí ve státních archivech České 

republiky. Jeden z těchto okresních archivů se nachází i v Rokycanech a v nedaleké 

blízkosti se nachází i krajský archiv ve městě Plzeň. Další informace lze nalést 

v jednotlivých kronikách obcí a měst, kde se nachází kluby s delší tradicí. Větší kluby 

využívají samozřejmě i internet a lze čerpat z jejich internetových stránek. 

Podle Horáka (1997) se první výskyt kopané u nás datuje k roku 1886, kdy na 

Gymnáziu v Roudnici nad Labem seznamuje nový učitel TV své žáky s novou hrou, kterou 

poznal v zahraničí.  Kopaná zaujala nejen roudnickou mládež, ale i místní sokoly a veslaře. 

Následně se  15. září 1892 uskutečňuje první oficiální utkání mezi ČAC Roudnice a 

Sokolem Roudnice, které skončilo vítězstvím ČAC 1:0. Roku 1887 založilo v Praze 28 

českých sportovců, kteří odešli z německého klubu, první fotbalový klub u nás 

International Rowing Club. Fotbal se dále rychle šířil po celé Praze a Čechách, a s tím byl 

spojen také vznik prvních fotbalových hřišť, které byly na Císařské louce, Letné a 

Stromovce. 

První záznamy o kopané na Rokycansku se datují kolem roku 1903, kdy byl založen 

kroužek S.K. Rokycany. Do čela výboru byl zvolen Gustav Franta. 7.7. 1913 se konala v 

hostinci „ Na Letné“ valná hromada, na které byl oficiálně ustaven klub a jeho stanovy 

byly zaslány zemskému úřadu ke schválení. Do čela klubu byl zvolen Jan Ceplecha. 

Následný rozvoj kopané na okrese Rokycany na sebe nenechal dlouho čekat. Fotbal se 
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začal šířit do dalších větších měst na okrese a později se rozšířil i do obcí. Většina klubů se 

při svých začátcích potýkala s řadou problémů, které vedly často k dočasnému zastavení 

jeho působení nebo dokonce k jeho zániku. Na okrese je fotbal oblíbeným sportem nejen 

mezi dospělými, ale je zde velmi rozšířený i mládežnický fotbal, kopaná starých gard a 

dokonce krátkou tradici zde má i ženský fotbal. V dnešní době je kopaná nejrozšířenějším 

sportem v naší republice. Fotbal jako sport si získal své příznivce především díky jeho 

cenové nenáročnosti, rozšířenosti ve všech věkových kategorií a samozřejmě pro svůj 

půvab a herní dynamiku. Proto není divu, že i zde je to nejrozšířenější sport tohoto 

okresu. Fotbalové kluby se nachází skoro v každé větší obci a městě a fotbal zde provozují 

sportovci všech věkových kategorií.  
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1 CÍL 

Cílem diplomové práce je získání a zpracování informací a dat o vzniku a vývoji 

fotbalu a fotbalových klubů v regionu Rokycanska.  
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2 ÚKOLY 

Na základě cílů jsem si stanovil následující úkoly: 

 Zmapování vzniku a vývoje fotbalu ve světě 

 Charakteristika vzniku fotbalu v Československu a České republice 

 Charakteristika vzniku fotbalu na Západě Čech a na Rokycansku 

 Zmapování historie jednotlivých větších klubů na Rokycansku 

 Provedení rozhovorů s pamětníky, hráči a funkcionáři klubů 
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3 METODIKA PRÁCE 

Rozhovor 

Techinka zjišťování informací o určitém jevu. Výpověď o určitém jevu zde podává 

dotazovaná osoba v interakci s výzkumníkem. Získané informace závisí na vztahu těchto 

dvou činitelů a způsobu vedení rozhovoru. (Brklová, Herzig 1998) 

Práce s literaturou 

 Primárními zdroji pro získávání informací byly jednotlivé kroniky klubů, kroniky 

měst a vesnic v nichž působí a kroniky zájmových organizací. Sekundárními zdroji se staly 

publikace a články vydané jednotlivými kluby k výročí jejich vzniku. (Brklová, Herzig 1998) 

 

Svoji práci jsem chtěl zaměřit na sport, kterému se dlouhodobě věnuji a na oblast, ve 

které by bylo pro mne snadné získat potřebné informace. Ve své práci jsem použil několik 

metod získávání informací. Mým cílem bylo získat všechny ,,stopy,, zabývající se historií 

fotbalu na Rokycansku. 

Má diplomová práce je zaměřena na historii fotbalu na Rokycansku. Jedná se tedy o 

práci heuristickou, kde je kladeno za cíl rekonstruovat a podrobně zmapovat minulost.  

Pro získání potřebných informací jsem v počáteční fázi využil často internetové 

stránky klubů, které často citují z kronik a tištěných publikací. Uvedené kroniky se ve 

většině případech nacházejí ve státním archivu v Rokycanech případně v Plzni. Úskalím při 

získávání informací z kronik bylo především ohromné množství informací, které kroniky 

uvádějí, a které byly pro moji diplomovou práci spíše nepodstatné. Velké množství 

informací bylo získáno z publikacích vydaných jednotlivými kluby k výročí jejich založení. 

Tyto publikace jsou velmi přehledně zpracované a jsou zde odkazy na místní kroniky, 

z kterých bylo čerpáno. 

Další zajímavé informace byly získány pomocí rozhovorů s pamětníky a funkcionáři 

klubů. Jednalo se především o rozhovor neřízený. Ve většině případech dotazovaný sám 

vyprávěl své historické zkušenosti v klubu, povídal o jeho začátcích a o všem, co zde zažil. 

Informace jsem si během a ihned po rozhovoru zapisoval a některé z nich použil při 

charakteristice klubu. 
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4 TEORETICKÁ ČÁST 

 

V teoretické části kvalifikační práce se zaměřuji na stručný přehled historie fotbalu. 

Zaměřuji se na původ a vznik fotbalu v dávné sportovní historii až do novodobých dějin. 

V této části práce je také část věnována vzniku ženského fotbalu.  

V druhé polovině teoretické části se věnuji vzniku fotbalu na území České republiky a 

československa, vzniku fotbalu na území západních Čech a Plzeňska a je zde i zmíňka o 

současném pojetí fotbalu. 

 

4.1 STRUČNÝ PŘEHLED HISTORIE FOTBALU 

 

Fotbal takový, jak ho známe v dnešním moderním pojetí, není sice starší než 140 let, 

ovšem jeho předházející modifikace, kdy se člověk snažil ovládat kulatý předmět nohou, 

se datují již před 4000 lety. (Bauer, 1999) 

Fotbal vznikl pozvolným přirozeným vývojem z nejstarších míčových her, tak jak je 

tomu ostatně i u jiných dnešních kolektivních míčových sportů. (Votík, 2000) 

O původu fotbalu z dávných dob svědčí i několik písemných svědectví z dob 

prastarých národů a kultur. Ze starých záznamů je patrné, že se člověk snažil pohánět 

kulatý předmět nohama již v dobách Ježíše Krista. Další staré vykopávky potvrzují že 

fotbalu se věnovali již staří Egypťané 2000 let před n.l. a existují i dochovaná přesná 

pravidla tzv. hry „Ts´uh Küh“, která se datuje někdy ke 3.století před n.l., kdy se čínští 

vojáci snažili kulatý kožený předmět vycpaný vlasy a ptačími pery dostat za pomoci nohou 

do koše, podobnému dnešnímu basketbalovému koši. (Bauer, 1999) 

Z roku 500-600 n.l. se objevují zmíňky o hře „kemari“, která se hrála v Japonsku 

zejména při náboženských a kulturních příležitostech, kdy míč představoval uctívané 

slunce a hráči stojící v kruhu, se ho ladnými pohyby pomocí nohou snažili udržet ve 

vzduchu. Hry podobné fotbalu se zřejmě hráli ve více zemích a mnoha místa tehdějšího 

světa. Známe jsou hry z Řecka „episkyros“ nebo starověkého Říma „harpastum“. 
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Předpokládá se, že během rozvoje říše Římské, díky válečným tažením a stěhováním 

národů se tyto hry přenášely dále po světě. (Bauer, 1999) 

V 8. A 9. století zaznamenal fotbal obrovský rozmach na území Anglie a Skotska. 

Tehdější kopanou proti sobě hráli celé vesnice a několik týmů. Hra probíhala často velmi 

surově a bez pravidel. Míč lidé proháněli na ulicích, na venkově a vybraných polích. Zápal 

pro fotbal údajně docílil tak vysoké intenzity, že mladí přestávali chodit do práce a plnit 

společenské povinnosti a často docházelo i kvůli fotbalu k výtržnosti, což vedlo k dalším 

událostech. Důsledkem těchto negativních tendecí starosta Londýma v 14. A 15. století a 

několik anglických a skotských králů fotbal několikrát zcela zakázali.   Podobný vývoj se 

odehrával i v dalších zemích na území tehdejší Evropy, zejména Francie, Německa a Itálie. 

Existují dekrety zakazující fotbal z roku 1313 z území dnešní Francie.  

Největší rozmach fotbalu nastal v 19. Století. Toto období bývá často také nazýváno 

jako „fotbalový novověk“. Dějiny fotbalu od 19. Století po současnou jsou již přesně 

zdokumentovány a podrobně popsány. 

Každý fanoušek fotbalu snad ví, že kolébkou moderního fotbalu je Anglie. Míčové hry 

se v Anglii velice rozšířily a byly součástí studia, vzdělávání a výchovy na školách. Mezi 

neznámější školy, které se zasadily o rozvoj fobalu se uvádějí Eton, Harrow, Oxford, 

Cambridge a Rugby. Vzájemná utkání mezi těmito školami vedli v roce 1840 ke vzniku 

prvních původních pravidel fotbalu. Následovalo založení první fotbalové asociace 

„Football Association“ 26. Října 1863. Jednalo se o sdružení 11 zástupců škol a klubů.  

V roce 1871 vznikla nejstarší fotbalová soutěž na světě Anglický pohár. A od tohoto 

okamžimu se začal fotbal bouřlivě rozvíjet. V téže roce se v Anglii pořádalo první pohárové 

mistrovství, keteré se účastnilo již 50 fotbalových klubů. V roce 1872 se pak odehrálo 

první mezinárodní utkání mezi Anglié a Skotskem. V roce 1878 začal vznikat novodobý 

fotbal i v Německu a dalších zemích Evropy. V roce 1882 byla vytvořena mezinárodní 

komise „ International board“, která existuje dodnes a slouží jako nejvyšší instance 

k řešení sporů v oblasti pravidel fotbalu. Od roku 1885 se pak v Anglie začal oficiálně 

provozovat profesionální fotbal a začali vznikat mimoanglické národní tými. Mezi poslední 

nejvýraznější milníky dějin novodobého fotbalu patří rok 1904 – založení Mezinárodní 

fotbalové asociace FIFA, první mistrovství světa MS v Uruguaji a založe Evropské unie 

fotbalových asociací UEFA roku 1954. (Bauer,1999; Votík, 2000) 
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4.2 VZNIK ŽENSKÉHO FOTBALU 

 

První ženský tým vznikl v Londýně roku 1893. Následoval vznik klubu Femina Sporte 

v roce 1912 ve francouzské Paříži. V Roce 1923 se pak zde odehrálo první mezinárodní 

fotbalové utkání a od roku 1924 se hraje ženský fotbal i na Olympijských hrách. 

K největšímu rozmachu ženského fotbalu došlo v 60. A 70. Letech pod vlivem firmy 

Martini, kdy se konala 4 mistrovství světa. V roce 1972 došlo k legalizaci ženského fotbalu 

asociací FIFA a byla vytvožena speciální pravidla. Hrací doba trvala 2x40 minut, přestávka 

byla 15 minut, míč vážil 340 – 390 g a jeho obvod měřil 62 – 66cm. Povoleny byly 

speciální chrániče hrudníku. (Šálek, 1989) 

V dnešní době provozují ženy profesionální fotbal na všech kontinentech. Pravidla 

ženského fotbalu jsou obdobná jako u fotbalu mužského a v dnešní době neexistují žádné 

výrazné rozdíly mezí mužských a ženských fotbalem. 
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4.3 VZNIK A VÝVOJ FOTBALU V ČESKOSLOVENSKU A ČESKÉ REPUBLICE 

 

V Čechách a na Moravě se fotbal začal hrát koncem 19. Století v cyklictických a 

veslařských klubech. První fotbalové utkání na našem území se odehrálo 29. Září 1887 na 

Lobkowiczově ostrově v Roudnici nad Labem. Střetla se družstva ČAC Roudnice nad 

Labem a Sokol Roudnice nad Labem. Toto utkání řídil a rozhodoval princ z Lobkowicz. 

Mezi nejstarší fotbalové kluby u nás patří slavná pražská „S“ AC Sparta Praha a SK Slavia 

Praha. Nejstarším sportovním klub Athletic Club Sparta Praha byl založen v r. 1893 a 

Sportovní klub Slavia pak v roce 1895. Zpočátku vznikaly fotbalové kluby pouze v Praze až 

na vyjímku Plzně v r. 1894 SK Plzeň. Na venkově a v menších městech se začal fotbal hrát 

až na počátku 20. Století. Rozmachu fotbalu také napomohlo vydání jednotných pravidel 

v českém jazyce roku 1897, překladatelem byl Rössler-Ořovský. Dynamičtější rozvoj 

fotbalu u nás bránilo zpočátku vedení škol. Většina předních sportovců fotbalových klubů 

navštěvovalo školy, kde jim nebylo umožňovo provozovat fotbal narozdíl, jak tomu bylo 

například v zmiňované Anglii.  

První fotbalová soutěž byla uspořádána v roce 1896 za účasti čtyř týmů AC Sparta, SK 

Slávie, AC Praha a ČFK Kickers. V roce 1899 se pak uskutečnilo první mezinárodní utkání 

v Praze mužstev Slávie a Berlína. Fotbalová mužstva byla v Čechám organizována v České 

Amatuerské Athletické Unii ČAAU založené 8.5.1897. 

Postupný rozvoj fotbalu na našem území si vynutit 19. Října 1901 v Praze ustanovení 

Českého svazu fotbalového ČFS. Počátky fotbalu na Moravě se datují k roku 1896 v Brně a 

na Slovensku roku 1893 v Bánské Bystřici. V roce 1921 byl založen Československý svaz 

fotbalový  ČSSF, který byl roku 1922 v Ženevě oficiálně přijat do FIFA. V roe 1954 pak 

vstoupil československý fotbal i do UEFA. V období mezi lety 1945 – 1993 pak ČSSF často 

měnil svůj název kvůli politickým a společenských změnám na našem území.  

Od 1.1. 1993 je v České republice vrcholných fotbalových orgánem Českomoravský 

fotbalový svaz ČMFS. V ČR je v dnešní době registrováno přibližně 2 390 profesionálů, 

227 000 amatérů, 183 000 dorostenců a žáků a přibližně 3900 žen a dívek. (Votík, Zalabák 

2000, str.5) 
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4.4 VZNIK FOTBALU NA ÚZEMÍ PLZEŇSKA 

 

28. února 1901 vznikl v Plzni Český fotbalový svaz pro královské město Plzeň. Stalo se 

tak následně po vzoru vzniku Českého fotbalového svazu v roce 1901. Ovšem kvůli 

špatným meziklubovým vztahům tento svaz brzy zanikl. 23. Března roku 1909 se podařilo 

v Plzni založit Západní župu českého fotbalového svazu, která sjednotila tehdější plzeňské 

kluby jako SK Plzeň, VC Union, SK Slavia, SL Olympia, SK Český Lev a AC Sparta. Mezi 

těmito kluby byla přetrvávající velká rivalita již z roku 1901, která se projevovala nejen na 

hřišti. 

Za počáteční kořeny Viktorie Plzeň se počítají občasné fotbalové hrátky kluků z okolí 

Doudlevecké ulice na místo plzeňského Dobytčího trhu v místech, kde se náchází nyní 

zimní stadion. Vždy, když vojáci z nedalekých kasárem vyklidili svá cvičiště, scházeli se zde 

mladí vyznavači tehdy nového sportu a s koženým míčem se učili základům kopané. Vznikl 

nový sportovní kroužek s názvem Blesk. Zanedlouho neměl tento kroužek v okolí 

konkurenci, ale bylo potřeba hrát opravdové zápasy. Proto většina přešla do FC Union a 

po čase do nového vzniklého SK Smíchov Plzeň. Ovšem nakonec zvítězila touha založit si 

vlastní klub, jehož barvy by mohli sami hájit. Spojencem k založení klubu se původním 

členům kroužku Blesk se stal úředník státních drah Jaroslav Ausobský, který podal žádost 

o založení nového plzeňského klubu. Zakládající schůze Viktorie se konala v 1911. Před 

jejím setkání sehráli budoucí hráči Viktorie 27. srpna 1911 své první utkání proti Olympii 

Plzeň. V rudých tričkách a tmavěmodrých trenýrkách tehdy své první utkání 3:7 prohráli. 

Následujících osmnáct let působila nové vzniklá plzeňská Viktoria v zcela amatérských 

podmínkách. Na přelomu roku 1922 – 1923 podnikla první zájezd do Španělska, kde 

z devíti utkání šestkrát zvítězila. V červnu roku 1929 nastal zvrat a mimořádná členská 

schůze rozhodla o vstupu Viktorie do profesionálního fotbalu. Klub vstoupil do druhé 

profesionální ligy, která tehdy zahrnovala 8 celků. V prvním roce působení v této soutěži 

skončili hráči Viktorie sedmý, ale následující rok uhájili druhé místo, což znamenalo 

historický postup do první ligy. V nejvyšší soutěži si vedla velmi dobřea dokonce díky 

čtvrtému místu postoupila v roce 1935 do Středoevropského poháru, tehdejší nejvyšší 

evropské soutěži, kde sehrála dva zápasy se slavným Juventusem Turím a zapsala se 

nadobro do podvědomí celé fotbalové Evropy. 
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Po velkých počátečních úspěších přišli i neúspěchy a v roce 1938 sestoupila Viktorie 

do divize, z které se hned následně vrátila opět mezi elitu. Válečná doba velice 

poznamenala celý český fotbal i ten plzeňský. První liga se hrála bez klubů ze Slovenska a 

roku 1942 opět přišel pád do divize, kde setrvala Viktoria až do roku 1952. To už však klub 

nesl nový název Sokol Škoda Plzeň. Následných devět let trvala marná snaha vrátit se mezi 

fotbalovou elitu Československa, až v roce 1961, už pod názvem Spartak Plzeň, se podařilo 

nejvyšší soutěž vybojovat. Následovaly časté sestupy a vzápětí návraty zpět. Až v roce 

1972 se už opět Škoda Plzeň usadila v prvoligové společnosti na dlouhých osm let. V roce 

1971 vyhrála Plzeň Český pohár a jako vítěz startovala v Poháru vítězí, kde sehrála slavné 

zápasy proti Bayernu Mnichov. Po roce 1980 nastalo opětovné sestupování a návraty 

mezi první ligou a druhou nejvyšší ligou. Až po návratu ke svému původnímu jménu FC 

Viktoria Plzeň v roce 1992 přichází zlepšení situace, následný postup zpět do nejvyšší 

soutěže.  

Viktoria Plzeň patřila vždy jako startovní bod pro výborné české fotbalisty. Většina 

jich pak přešla do pražských klubů. Právě proto, že vždy patřila Viktorie k dodavatelům 

výborných fotbalistů pro pražské kluby a následně i dál do Evropy, střídaly se zde často 

roky sestupové a vzestupové.  
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4.5 SOUČASNÉ POJETÍ FOTBALU 

 

Fotbal patří mezi nejmasovější kolektivní sportovní hry na naší planetě.  V takřka 

každém státě nalezneme velké množství fotbalových klubů všech věkových kategorií. Díky 

jeho přitažlivosti pro fanoušky i hráče se může fotbal pyšnit takové popularity, jako žádný 

jiný kolektivní sport na naší planetě. Je to jedna ze sportovních kolektivních her, která 

smazává hranice mezi státy a rasami a dovoluje každému týmu poměřit své síly a 

dovednosti s jiným. (Kureš, 2013).  

Krása a půvab fotbalu spočívají také v tom, že od počátků fotbalu, kdy na hrací plochy 

začala v Anglii vybíhat první družstva, týmy začali poměřit své schopnosti a dovednosti 

s míčem na hrací ploše, se hraje prakticky podle stejných pravidel. A tato pravidla jsou 

shodná všude na celém světě, ať již jde o finálové utkání mistrovství světa či utkání 

soupeřů okresního přeboru. (Pravidla fotbalu, 2013). 

V současné době se provozuje fotbal nejen na travnatých plochách ale na umělých 

površích. Každý fanoušek týmu ví, že v současné době existují velké moderní fotbalové 

stadióny, které dávají svým hráčům i fanouškům rozsáhlé možnosti. Délka hrací plochy se 

pohybuje v rozmezí 100-110 m a šířka 64-75m. Hrací plocha je označena několika čarami a 

je zde vytyčeno pokutové a brankové území. Rohy hřiště jsou označeny praporky. Na 

každé polovině hrací plochy se nachází jedna branka, do které se snaží hráči pomocí své 

kopací techniky vstřelit kulatý míč do brankyu.  

Fotbal jako fenomém moderní doby není jen příležitost k pohybovém rozvoji a 

trávení volného času. V současné době sebou profesionální fotbal přináší velké množství 

peněz. Nejlepší fotbalisté patří mezi nejbohatší lidi a stávají se vzorem pro své nejmenší 

fanoušky.  
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

V praktické části kavilifikační práce se zabývám zpracováváním informací o vzniku a 

vývoji fotbalu na území okresu Rokycany. V úvodní části je nastíněn obecně vznik tohoto 

sportu na okrese Rokycany, na který navazuje historie vzniku a vývoje jednotlivých klubů 

na území Rokycanska. Praktická část je doplněna o rozhovory s pamětníky a funkcionáři 

jednotlivých klubů. 

 

5.1 VZNIK FOTBALU NA ROKYCANSKU 

 

První zmíňku o kopané na Rokycansku nalezneme kolem roku 1903, kdy došlo 

k založení kroužku S.K. Rokycany v čele s Gustavem Frantů. 7. 7. 1913 se konala valná 

hromada v hostinci Na Letné, kde byl již oficiálně ustanoven klub v čele s Janem 

Ceplechou. Fotbal se zde hrával na hřišti u Koruny za plynárnou. Nově vzniklé hřiště Pod 

Husovými Sady bylo lsavnostně otevřeno až 22. 8. 1920.  

Hned po založení a rozvoji kopané v tehdejším okresním městě Rokycany se začal 

tento nový sportovní trend rozvijet i v dalších větších městech na okrese. Následovalo 

Mýto, které v roce 1909 založilo jako druhé na okrese fotbalový klub Sportovní klub 

Olympia Mýto. Následovali další města jako Hrádek, Radnice a Zbiroh. 

Největší rozvoj kopané na Rokycansku nastal v 50. A 60. Letech, kdy se začaly 

zakládat fotbalové oddíly v menších městech a a vesnicích. Okres Rokycany patřil v těchto 

letech k výrazně průmyslové a zemědělské oblasti a proto se zde vyskytovalo mnoho 

klubů, které zaštitovaly právě tyto JZD a velké firmy.  

Bohužel na rozvoj fotbalu v tomto regionu mělo negativní vliv několik vnějších i 

vnitřních faktorů. Mezi vnitřní faktory bychom mohli zařadit nedostatek zkušeností 

v organizaci klubů. Jak to již při rozvoji nového sportu bývá, chyběla patřičná zkušenost 

s vedením sportovního klubu, s vedením financí a organizací klubu. Někdy tyto chybné 

kroky vedli až k rozpuštění oddílu. Vnější faktorů bylo ovšem několik. Jako celou ČR, tak i 

regionu Rokycanska se nevyhl negativní vliv v období války a poválečného období, vliv 
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hospodářské krize a samozřejmě i vliv během okupace našeho státu. Během války byla 

činnost většiny klubů pozastavena z důvodu odchodu mužů do povinné vojenské služby. 

V období poválečném zase chyběly finance na provozování sportovních aktivit. Velký 

zásah měla i hospodářská krize. Nebyla práce a většina obyvatel zaměřovala svou aktivitu 

na sport a většinou na fotbal. Většina klubů se začala rychle rozvíjet a rozšiřovat své řady. 

Ovšem v období krize chyběly opět tolik potřebné finanční prostředky a většina klubů na 

okrese byla nucena svou činnost velice omezit a někdy i přerušit. 

Aktuálně se na území Rokycanska hraje několik úrovní fotbalové soutěže. V okresní 

soutěži je 10 týmů a okresní přebor zahrnuje týmů 14. Většinou se jedná o týmy ,,B,, jako 

záložní družstva fotbalových klubů, které působí v krajských soutěží.  6 týmů působí v 1.B 

třídě skupiny C v rámci krajské soutěže. 3 týmy působí v rámci 1.A třídy a družstvo ,,A,, 

klubu Rokycan dokonce působí na krajské úrovni. Většina klubů má rozšířenou i 

mládežnickou činnost a krátkou historii na okrese má i ženský fotbal, který působil delší 

dobu v rámci oddílu TJ Sokola Holoubkov, později i Příkosic a Hrádku.  
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5.2 VZNIK A VÝVOJ FOTBALU NA ÚZEMÍ ROKYCANSKA 

 

5.2.1 FC ROKYCANY 

 

 

Obrázek 1 - Znak FC Rokycany (www.fcrokycany.cz) 

 

Fotbalový klub ve své historii působil pod názvy (www.fcrokycany.cz):  

1903 – 1955   S.K. Rokycany 

1955 – 1962   Baník Rokycany 

1962 – 1969   TJ ŽDH Rokycany 

1969 – 1970   TJ RND Rokycany 

1970 – 1993   TJ Škoda Rokycany 

1993 – dosud  FC Rokycany 

 

Rokycany patří mezi mezi okresní města České republiky. Jedná se o největší město 

na okrese Rokycany. Město se nachází v nedaleké 17 kilometrové blízkost krajského 

města Plzně. V Rokycanech žije zhruba 14 000 obyvatel a patří mezi sportovně velmi 

aktivní města západočeského regionu. V Rokycanech nalezneme široké spektrum 

kolektivních míčových her a klubů. Provozuje se zde hokej, házená, florbal, futsal a 

především oblíbený a velmi rozšířený fotbal.  
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V roce 1903 došlo k založení kroužku S.K. Rokycany v čele s Gustavem Frantů. 7. 7. 

1913 se konala valná hromada v hostinci Na Letné, kde byl již oficiálně ustanoven klub 

v čele s Janem Ceplechou. Fotbal se zde hrával na hřišti u Koruny za plynárnou. Nově 

vzniklé hřiště Pod Husovými Sady bylo lsavnostně otevřeno až 22. 8. 1920.  

Velký úspěch pro tamní fotbal přišel v roce 1932, kdy se zdejší fotbalistům podařilo 

stát mistrem západočeské župy, ale v zápase o mistra venkova podlehli SK Mladé 

Boleslavy. Roku 1934 tento úspěch zopakovali a zajistili si místo v nově vzniklé divizi 

českého venkova. Následně roku 1940 přišlo i třetí vítězství v západočeské župě postup do 

divize a umístění na třetím místě. Po pádu z divize v roce 1946 přišla krize pro celý klub a 

nastala dlouhé setrvání pouze na okresní úrovni.  

V roce 1962 byla dokončena stavba tribuny a v roce 1964 slavnostně otevřen 

přebudovaný stadion zápasem s SC Elmo Dessau. V srpnu 1964 pak rokycanští fotbalisté 

sehráli první mezinárodní utkání v Dessau. V dalších letech se úroveň fotbalu začíná 

zlepšovat. V roce 1978 postoupili muži „A“ do krajského přeboru. V roce 1993 vystoupil 

oddíl ze svazku TJ Škoda Rokycany a stal samostatným právním subjektem FC Rokycany – 

občanské sdružení. V roce 1997 dostává FC Rokycany do pronájmu od Města Rokycany 

fotbalový stadion Pod Husovými Sady a je zahájena výstavba druhé travnaté plochy z 

prostředků sponzora SupTel Plzeň a.s. a následně dochází k vybudování třetího hřiště s 

přašným povrchem.  V roce 2000 postupuje družsvto muži „A“ do divize a tři roky usiluje o 

postup do ČFL. V roce 2004 však z důvodu odchodu sponzorů dochází k oslabení kádru a 

sestupu do krajského přeboru.  

V současné době se družstvo mužů pohybuje v ČFL divizi A mužů. Záložní društvo 

pak hraje krajský přebor mužů. 
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5.2.2 SLAVOJ MÝTO 

 

 

Obrázek 2 – Znak Slavoj Mýto (www.fotbalunas.cz) 

 

Fotbalový klub ve své historii působil pod názvy (www.mestomyto.cz):  

1909 – 1912   Sportovní klub Olympia Mýto 

1912 – 1918   Sportovní klub Český lev 

1928 – 1929   Rudá hvězda Mýta 

1929 – 1930   Sk Viktoria Mýto 

1931 – 1952   Sk OlympiaMýto 

1952 – dosud  Slavoj Mýto 

 

Město Mýto patří mezi mezi větší města na okrese s dlouhou historií díky své 

strategické pozici mezi krajským městem Plzeň a hlavním městem ČR Prahou. Mýto patří 

mezi průmyslová města na okrese. Vyskytuje se zde řada velkým průmyslových firem, díky 

kterým získává město značné finance. Vedení města díky těmto financí může podporovat 

rozvoj místního sportu. V tomto městě se provozuje především fotbal. Žádný jiný sport si 

zde nevydobil takovou pozici, a proto má oddíl značnou podporu místních a dokázal se ve 

své novodobé historii probojovat až do krajské soutěže. Fotbalový klub Slavoj Mýto se 

také může pyšnit jedním z nejhezčích a nejmodernějších areálů na okrese. 

  V roce 1909 byl založen sportovní oddíl s názvem Sportovní klub Olympia Mýto. 

Jednalo se o druhý oddíl kopané založený na okrese Rokycany. Hrálo se na hrací ploše u 

Sv. Vojtěcha. V roce 1912 byl klub přejmenován na Sportovní klub Český Lev. Poválečna 
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obnova oddílu kopané přinesla i nový název Rudá hvězda Mýto, který ovšem dluho 

nevydržel a byl nahrazen Sk Viktoria Mýto. V roce 1931 byl vznikl nový klub pod názvem 

SK Olympia Mýto. Před 2 světovou válkou bylo zrušeno hřiště u Sv. Vojtěcha a fotbalisté 

Mýta byli nuceni hrát svá utkání na cizích hřištích. Po válce začal klub usilovat o 

vybudování vlastního hřiště na Benátkách.„SK Olympia Mýto“ byla v té době začleněna do 

Sokola, a poté v r.1952 byly sokolské jednoty převedeny, jako složky ROH, pod jednotlivé 

průmyslové závody.  

Od 90.let se dále zdokonalovalo nejen hřiště a okolí, ale i týmy. Úspěchy mýtského 

fotbalu vynesly družstvo do krajských soutěží a začal být kladen větší důraz na práci s 

mládeží. 

V r. 1994 postoupili muži do 1.B třídy, žáci hráli již krajský přebor. V letech 2001-02 

přišel postup do A třídy a i nadále mužstvo slaví úspěchy, když se v r.2004-05 stává 

účastníkem krajského přeboru. Kraj se v Mýtě udržel pouze po dobu dvou let.  

Úspěchy se vrátily ke slavojským znovu v r. 2009-10, kdy se tým opět probojoval do 1.A 

třídy. Aktuálně ze društvo mužů pohybuje v krajském přeboru a družstvo mužů ,,B,, v 1.B. 

třídě skupiny C krajské soutěže. 
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5.2.3 TJ HOLOUBKOV 

 

 

Obrázek 3 - Znak TJ Holoubkov (tjholoubkov.sweb.cz) 

 

Fotbalový klub ve své historii působil pod názvy (www.mestomyto.cz):  

1953 – 1959   Spartak Holoubkov 

1959 – 1972   Tj Kovosvit Holoubkov 

1972 – 1999   Kovo Holoubkov 

1999 – dosud  Tj Holoubkov 

 

Holoubkov patří mezi větší obce na okrese Rokycany. Svou polohou se nachází mezi 

městy Rokycany a Mýto. V této obci je fotbal jediným takto rozšířeným sportem. 

Sportovní klub má bohatou fotbalovou historii. Díky své poloze často spolupracoval 

s fotbalovými kluby z Mýta a Rokycan. Obec se dostala do fotbalového povědomí na 

okrese a v západním Čechách především díky založení prvního ženského fotbalového 

týmy, který zde delší dobu působil. Fotbal zde hrály ženy z celého okresu a několik znich 

se dokázalo dostat i do vyšší fotbalové soutěže. 

Historie fotbalu toho oddílu sahá až do jara 1952, kdy byl založen Jaroslavem 

Veselým a Jidřichem Bidmanem v tehdější Dělnické tělocvičné jednotě první fotbalový 

oddíl. Během roku došlo k vybudování fotbalového hřiště u tehdější celulozky. V červenci 

roku 1953 převzala jednota název SPARTAK a do čela byl zvolen Jan Mašek. 
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Ihned ve svých začátcích zaznamenal oddíl mnohé úspěchy především 

v dorosteneckých úrovním, kdy v roce 1952 – 1953 neměl oddíl mládeže na okrese 

konkurenci a stal se vítězem okresní soutěže bez jediné porážky. 

V roce 1959 došlo k další změně názvu jednoty na Tj Kovosvit Holoubkov a do čela 

byl zvolen Slavoj Šlapák, který ve funkci setrval dlouhých 45 let. V roce 1968 vybojovali 

dorostenci postup do krajské soutěže. V roce 1972-1973 došlo k založení družstva mužů a 

následnému postupu do vyšší soutěže.  

V roce 1981 byl zvolen předsedou oddílu Luboš Grimm, oddíl kopané se rozšířil 

zvonu o družstvo dorostu a žáků. Od roku 1974 – 1978 došlo k zastřešení tribuny, opravy 

kabin a výstavby záchytných sítí za brankami. 

 

V roce 1966 došlo kvůli nedostatku hráčů k fúzi s oddílem kopané okresního města 

Rokycany a oddíl Holoubkova působil v soutěži pod názvem FC Rokycany B a později FC 

Rokycany C. Spolupráce byla ukončena v roce 1999 a došlo k obnově samostatného oddílu 

Tj Holoubkov. 

Od roku 2002 do roku 2009 se postupně pracovalo na modernizaci areálu. 

Finančními prostředky se podílel jak samotný oddíl, tak také město Holoubkov, ale i 

dobrovolné sbírky a menší dotace. Došlo k výstavbě zavlažování na hřišti, k vybudování 

občerstvovacího stánku a výstavby tréninkového hřiště a další modernizaci areálu. 

Obrázek 4 - Vítězové okresního přeboru 12/13, postup do 1.B třídy (www.tjholoubkov.sweb.cz) 
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V sezóně 2012/2013 došlo k přelomové události pro holoubkovský fotbal. Muži po 

velkém úsilí a snaze zvítězili v okresním přeboru a zajistili si postup do I.B. třídy. Kde tento 

tým setrvává do současnosti. 

 

Založení ženského družstva 

 

Obrázek 5 - Tým žen 2001 (tjholoubko.sweb.cz) 

 

Významný zvrat nastal v oddílu v roce 2001 pod vedením Václava Košvance a došlo 

k uskutečnění prvního ženského tréninku na okrese. Zájem o ženský fotbal se ihned 

rozšířil po celém okrese a ženy se začaly seznamovat se stylem hry pravidelně na 

trénincích právě pod oddílem Tj Holoubkova.  V roce 2002 došlo k přihlášení družstva žen 

do nově vzniklé soutěže 3 ligy kopané žen. Holoubkov byl přiřazen do západní skupiny, 

v které působile celkem 6 družstev.   
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5.2.4 TJ SOKOL DOBŘÍV 

 

 

Obrázek 6 - Znak Sokola (používá i fotbalový klub v obci) (zdroj: www.fotbalunas.cz) 

 

Obec Dobřív se nachází v nedaleké blízkosti okresního města Rokycany. Obec patří 

mezi středně velké obce na okrese s počtem kolem 1000 obyvatel. Obec Dobřív mezi 

zemědělské obce na okrese, ale do povědomí se dostala především díky početným 

historickým památkám. V novodobé historii se obec dostává do povědomí v Plzeňském 

kraji díky své sportovní aktivitě. V obci má bohatou historickou působnost místní 

Tělovýchovná jednota Sokol, která zastřešuje činnost všech sportvních oddílů. Mezi 

početné oddíly patří oddíl házené, tanců, ale výraznější je oddíl kopané. I přes svou menší 

velikost se zde nachází dva mužské týmy a hraje se zde 1.B třída krajské soutěže. Široká je 

i činnist mládežnického oddílu. Na místní tréninky se schází až 20 dětí přípravek a několik 

žáků. 

Historie oddílu kopané v Dobřívě u Rokycan sahá až do roku 1969. Oddíl kopané 

vznikl v rámci Tělovýchovné jednoty Sokola Dobřív. U založení oddílu stály tehdější 

sportovci pan Strnad, Svoboda, Burýšek, Reindl, Vondrášek a Vojtuš. Byla svolána schůze, 

na kterou se sešla většina obyvatel a členů jednoty a schválila založení nového oddílu 

kopané. Cílem bylo v roce 1970 otevřít nové hřiště a zahájit činnost.  

Největším úzkalím bylo získání finanční podpory pro vybudování hřiště a funkčního 

zázemí. O pomoc se rozhodl oddíl požádat prvoligové kluby. Tato pomoc nalezla 

pochopení u klubu Neratovic, Jirkova a Kaznějova a velká pomoc dorazila i ze sousedního 

závodu ŽBC Hrádek. Začalo se tedy budovat první zázemí klubu a začal i nábor prvních 

členů. V první vlně mělo zájem o nový oddíl 50 členů různých věkových kategorií a proto 

hned v počátku bylo založeno družstvo mužů, dorostenců i žáků. Většina hráčů mužského 
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týmu hrála fotbal již v některých existujících klubech a počátkem roku 1970 se všichni 

rozhodli přestoupit do oddílu Dobříva a začali zakládat vlastní historii klubu.  

 K slavnostnímu otevření došlo 23. Srpna 1970. Přítomen byl i slavný brankář 

národního mužstva František Plánička. Činnost klubu v počátcích směřovala spíše 

k budování zázemí a schánění finančních prostředků, jelikož klub se již od počátku potýkal 

s finančnímy problémy. V roce 1990 nastal problém s pozemky, na kterých bylo 

vybudováno hřiště. Zpočátku bylo soudem rozhodnuto o navrácení pozemků majiteli 

s podmínkou volného využívání pro oddíl kopané na 99 let. Spor byl později vyřešen 

vyrovnáním v podobě náhrady jinými pozemky.  

V roce 2005 došlo ke smutné události pro oddíl kopané, zemřel dlouholetý člen a 

předseda oddílu pan Václav Svoboda. Osoba, která věnovala místnímu fotbalu velkou část 

svého volného času a patří mu velký dík. V téže roce proběhla na hřišti kopané akce 

s názvem ,,Media Cup,,. Jednalo se fotbalový turnaj celebrit. Účastnil se výběr týmu grady 

Viktorie Plzeň, tým rádia Kiss proton a TV Nova. Akci po celou dobu doprovázel bohatý 

program pro děti i dospělé a akce sklidila velký úspěch a ohlasy po celém Plzeňském kraji. 

Součástí programu bylo i přejmenování hřiště na Fotbalový areál Václava Svobody.  

V novodobé historii se klub může pyšnit postupem do 1.B třídy v roce 2010. V této 

soutěži setrval oddíl mužů ,,A,, 4 roky a posléze sestoupil do nižší soutěže, kterou 

následující sezonu v roce 2013 opět s přehledem ovládl a zajistil si postup zpět do 1.B 

třídy. Aktuálně hraje tento tým 1.B třídy skupiny C v krajské soutěži. 

  

Obrázek 7 - Tým mužů ,,A,, vítěz okresu 2013 (www.rokycansky.denik.cz) 
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5.2.5 SPARTAK STRAŠICE 

 

 

Obrázek 8 - Znak Spartaku Strašice (www.spartakstrasice.eu) 

 

Fotbalový klub ve své historii působil pod názvy (www.spartakstrasice.eu):  

1922 – 1926   Sk Strašice 

1926 – 1960   AFK Viktoria Strašice 

1960 – dosud  Spartak Strašice 

 

Strašice patří mezi velké obce na okrese Rokycany. Obec má dlouhou fotbalovou 

historii a ve své historii zde současně i působili dva fotbalové kluby. Klub Viktoria Strašice 

vedený několika místními sportovci a klub Dukla v rámci kasárem místní vojenské 

jednotky. Obec je známá především svou vojenskou historií a řadou historických muzeí. 

Ve své fotbalové historii působila obec v řadě fotbalových úrovní a má i širokou 

mládežnickou a dorosteneckou činnost. Obec se nachází v nedaleké blízkosti další 

fotbalové obce Dobřív, s kterou ve své historii často spolupracovala.  

Roku 1922 vznikl na pobud mládeže a obyvatelstva obca sportovní klub SK Strašice. 

Bohužel pro nedostatek zkušeností s vedením klub brzy zanikl. Ovšem 26. Května 1926 

došlo v hostinci ,,Pod sálem,, k založení klubu AFK Viktoria Strašice. Počáteční plány byly 

veliké. Důležitým bodem byl zisk pozemků za nynějším hřištěm Dukly. Bohužel pro oddíl 

bylo vybudování hrací plochy moc náročné a proto se zápasy v počátcích odehrávali mimo 

obec a  k tréninkům museli postačit místní louky u bývalé cihelny.  
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V roce 1927 došlo k náboru dalších milovníků kopané a nevyhnutelné již bylo pořídit 

vlastní hrací plochu. Byl pronajat pozemek, který se podařilo následně dostatečně upravit 

pro hraní kopané. Roku 1928 došlo k postupu ze IV. Třídy do III. Třídy Podbrdského 

žumpího přeboru. Mezi lety 1930 – 1935 nastala v klubu finanční krize. Mužstvo bylo 

celkem dobré, ale chyběly finanční prostředky na jeho provoz. Půjčky rostly a dokonce se 

začalo uvažovat i o rozpuštění klubu. Mezi roky 1938-1939 roste rozpínavost Němců 

kolem našeho státu a roku 1939 nastává moment zvratu a obsazení našeho státu. Jak 

z historie víme, dochází k zákazu většiny klubů a oddílů a na vedení těch, co zůstaly jsou 

kladeny obrovské nároky. V roce 1940 byl strašický fotbal spíše jako náplastí na zákaz 

jiných spolků pro obyvatele Strašic. Roku 1942 – 45 se dostává strašický fotbal na nejlepší 

úroveň. Funkcionáři mají sice plné ruce práce v období války, ale obyvatelé vidí ve fotbalo 

možnost odreagování a skvěle se jim daří. Postup do II. Třídy a následně i do I. Třídy 

Podbrdska. Roku 1945 je již jasné, že Německo bude poraženo, ovšem za běsnících dnů 

konce války nastává pro oddíl smutná událost. 5. Května 1945 je jeden z aktivních hráčů 

Strašic Karel Klír zastřelen SS many u Melmatěje mezi obcemi Strašic a Dobřívem.  

V poválečném období od roku 1950 až 1980 se postupně pracovalo na zlepšení 

zázemí, nabírali se noví členové a pokračovala a rozrůstala se činnost klubu. Nedařilo se 

jen družstvu mužů, ale i dorostencům a žákům. V roce 1980 se podařilo po 32 letech 

probojovat mužům do 1.A třídy a i dorost postoupil z okresu do krajské soutěže. Roku 

1983 bohužel nastává sestup jako pro tým mužů tak i pro tým dorostenců.  

Po roce 2000 hrají muži aktivně 1.B třídy, muži B okresní přebor, dorost také okresní 

přebor a žáci krajskou soutěž. V Roce 2001 až 2002 došlo k sestupu mužů a sezona byla 

zahájena skromně pouze v rámci okresního přeboru. Rok 2003 byl rokem generální 

opravy hřiště a celého areálu. Nastala také spolupráce dorosteneckých týmu Strašic a 

sousedního Dobříva.   

Ve své novodobé historii, kdy se tým pohyboval delší dobu mezi prvními týmy 

okresu se týmu konečně podařilo v roce 2011 opět postoupit do 1.B třídy skupiny C. 

Bohužel v této kategorii setrvali pouze jeden rok a sestoupili opět do okresního přeboru 
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Aktuálně se tým mužů pohybuje v okresním přeboru a má ambice opět na postup 

do 1.B třídy. 

  

Obrázek 9 - Tým mužů ,,A,, vítězové baráže okresu 2011 
(www.spartakstrasice.eu) 
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5.2.6 TJ ČECHIE PŘÍKOSICE 

 

 

Obrázek 10 - Znak Tj Čechie Příkosice (www.cechieprikosice.estranky.cz 

 

Obec Příkosice patří mezi malé obce na okrese. V obci je jediným sportem kopaná, 

která zde má historii od roku 1958. Ovšem tato malá obec se může pyšnit velkými 

úspěchy místního fotbalu. Obci se jak v historii tak i v moderních dějinách daří na 

fotbalovém hřišti. Velmi rychle se obec dostala mezi nejúspěšnější kluby na okrese a 

působila řadu let v krajské soutěži. Aktuálně si fotbalový klub prochází krizí, několikrát 

sestoupil a aktuálně hraje 1.B třídy, což ovšem pro většinu obcí podobné velikosti je zatím 

pouze sen. 

Dějiny příkosické kopané se začaly psát roku 1958. Samozřejmě i před rokem 1958 

se již v obci začaly rodit plány pro vytvoření oddílu kopané, ale většina hráčů byla nucena 

dojíždět provozovat tento sport do sousedních oddílů.  

Výrazný impuls vyslal až významný hráč a trenér Josef Schejbal, který roku 1959 

předložil žádost o poskytnutí pozemku pro vybudování hřiště v obci Příkosice. V polovině 

roku bylo následně souhlasně rozhodnuto a mohl se začít budovat fotbalový areál v obci. 

O základní práce se postaraly hlavně příznivci místních sportovních aktivit a členové 

tehdejšího Sokola Příkosic. Díky snaze mnoha lidí se tak na podzim mohli v obci odehrát již 

první utkání.  

V roce 1961 se podařilo postoupit do II. Třídy a nastal další rozkvět areálu. Za 

pomoci obce se začalo budovat nové zázemí. Vybudovali se šatny pro hráče a založil se i 

tým žáků, aby se zde mohla začít aktivně zapojovat i místní mládež.  
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V roce 1970 došlo v klubu k zásadnějším změnám. Po dlouhých letech odchází 

z vedení klubu pan Josef Schejbal a nahrazuje ho ve funkci Vladimír Svitalský a dochází i ke 

změně názvu na současný Čechie Příkosice. V roce 1972 postoupil tým mužů do 1.B. třídy. 

Zvyšující se náročnost soutěže a počet členů oddíl rozhodnul o rekonstrukci zázemí pro 

sportovce. V roce 1973 bylo dokončeno vybudování nových moderních šaten. Roku 1974 

se podařilo místní mládeži, konkrétně týmu dorostenců postoupit do krajské soutěže.  

Mezi největší úspěchy oddílu zřejmě patří postup do 1.A třídy v roce 1983 a následný 

postup do krajské přeboru v roce 1984. Dlouhou dobu se tým pohyboval v krajské soutěži, 

později v 1.A třídě. V roce 2015 sestoupil do 1.B třídy. Aktuálně tým mužů hraje 1.B třídy 

skupiny C v rámci kraje. 

 

Obrázek 11 - Tým mužů (www.cechieprikosice.estranky.cz) 
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5.2.7 FC MIROŠOV 

 

 

Obrázek 12 - Znak FC Mirošov (www.mirosov.cz) 

 

Mirošov se nachází jihovýchodně od okresního města Rokycany na samém úpatí 

Brdské krajiny. Město je známé především svým krásným zámkem a historickými 

pamětihodnostmi. Fotbalový oddíl nemá na okrese nejdelší tradici. Dříve oddíl fungoval 

v rámci sokola pod názvem Tj Sokol Mirošov, ale od roku 1996 existuje oddíl samostatně 

za podpory vedení obce. Oddíl delší dobu působí v okresním přeboru na předních místech 

a chtěl by se v budoucnosti dostat na úroveň 1.B třídy v rámci krajské soutěže.  

Současný oddíl byl založen v prosinci  roku 1996 jako usnesení valné hromady 

Sokola Mirošov. Předchozí činnost klubu byla vždy pod místní tělovýchovnou jednotou 

Mirošova. Prvním krokem nově vzniklého klubu byla rekonstrukce místního hřiště 

z původně škvárové plochy na travnatý povrch.  

Akce byla úspěšně ukončena na jaře 2000 a následně pak 8. července při oslavě 

80. výročí založení fotbalu v Mirošově slavnostně otevřena utkáním muži FC Mirošov - SK 

Slavia Praha (stará garda). 

Aktuálně hraje tým mužů okresní přebor v přední části tabulky.  
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5.2.8 FK VOLDUCHY 

 

Obrázek 13 - Znak FK Volduchy (www.fkvolduchy.wz.cz) 

 

Volduchy se nacházejí západně od okresního města Rokycany. Jedná se menší 

vesnici známou na okrese předevší svou pouťovou historií. Oddíl kopané zde má 

dlouholetou tradici a patří mezi nejstarší na okrese. Bohužel tento sportovní klub měl 

v historii velké množství potíží a byl několikrát zrušen. Největším problémem byly v klubu 

obvykle finance. Aktuálně se podařilo týmu mužů v loňské sezoně 2014/2015 postoupit 

do 1.B třídy krajské soutěže a posunout tak historii klubu o krok dále. Areál prošel 

v poslední době i značnou modernizací.  

 

Fotbalový klub byl ve Volduchách založen v roce 1923. O založení se zasloužil 

František Kodl a Jakub Pelc. U zrodu kopané v obci stálo mnoho místních aktivních 

sportovců, kteří ovšem svou činnost do té doby provozovali v rámci jiných oddílů. Oddíl FK 

Obrázek 14 - I. družstvo Volduch 1923 (www.volduchy.wz.cz) 
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Volduchy patří mezí první oddíly na okrese a proto začátky byly velmi skromné. Hrálo se 

ve vlastních bílých košilích s černými trenýrky, trénovalo se na místních loukách a 

k zápasům mezi nedalekými obcemi se cestovali pěšky. První pozemky pro hřiště byly 

získány do bezplatného vlastnictví od obce, ale jen po dobu než se prodají do soukromého 

vlastnictví. Proto bohužel po 4 letech v roce 1927 zaniká fotbalové hřiště a i samotný 

oddíl. 

Po roce 1930 nastává ve světě velká hospodářská krize, která neminula i místní 

obec. Mnoho mladých lidí je bez práce a odreagování vidí ve sportu. Na místních loukách 

a v zimě na rybníce se schází velké množství sportovců a proto roku 1933 se začíná rodit 

myšlenka obnovy sportovního oddílu. Vzniká tedy podruhé sportovní oddíl, buduje se 

hřiště, zakládá se i tým mládeže. Bohužel v období krize jsou největším problémem 

finance a dluh oddílu se začíná prohluboval a proto roku 1937 dochází již ke druhému 

zrušení sportovního oddílu.  

Třetím dnem, který se zapsal do dějin voldušské kopané, je 7. červenec 1959. To se sešli v 

hostinci „Svornost“ zájemci o kopanou, aby založili při místní TJ Sokol oddíl kopané. V této 

době byla již v naší republice sjednocená tělovýchova. Hlavním iniciátorem této schůzky 

byl pan Ladislav Novotný spolu s Oldřichem Ludínem a Jindřichem Šůchou. V roce 1961 

vzniká i družstvo žáků. Roku 1971 postoupil tým mužů do II. Třídy, kde ovšem setrval 

pouze 1 sezonu. V roce 1981-2 se začalo pracovat na rekonstrukci hřiště a byl založen i 

tým dorostenců. Do roku 1986 se střídaly sezony postupu i sestupu a byl založen i oddíl 

přípravek. V sezóně 1990 – 91 zvítězilo družstvo mužů v okresním přeboru a postoupilo 

do kraje. Podzimní část sezóny 1991 – 92 se družstvu mužů vůbec nevydařila. Získali 

pouze 4 body a byli poslední. Zlepšené výsledky na jaře nestačily k udržení, chyběl pouze 

1 bod.  

 Velkého úspěchy dosáhli hráči mužů v sezóně 2013/2014, kdy po dlouhých 10 

letech se opět podařilo postoupit do krajské soutěže 1.B třídy, kdy po skvělém barážovém 

zápase zvítězily muži 4:1 proti týmu ze Zbůchu. V téže roce se podařilo postoupit také 

týmu ,,B,, do okresní soutěže. Tento tým aktuálně setrvává v krajské soutěži 1.B třídy. 
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DISKUZE 

  

V teoretické části se diplomová práce věnuje zejména vzniku a vývoji fotbalu jako 

nové sportovní míčové hry a jeho přesun do Evropy a později i do tehdějšího 

Československa. V teoretické části se nachází momenty, které jsou z historické hlediska 

řazeny jako první náznaky vzniku fotbalu. Následuje pozvolný rozvoj, který je úzce spjatý 

s rozvojem sportvních míčových her v Africe a ve světě. Na tento vývoj navazuje už 

samotný rozvoj fotbalu, jak ho již známe ze současnosti. Přenesení této nové sportovní 

aktivity do Anglie a později i do zbytku Evropy.  

V dalším bodě teroetické části je vznik a rozvoj fotbalu v rámci tehdějšího 

Československa, na který navazuje i vývoj fotbalu v samostatné České republice. Součástí 

teroetické části je i rozvoj a přiblížení vývoje fotbalu z historického hlediska konkrétně 

v rámci Plzeňského kraje a Rokycanska. 

V kapitole současné pojetí fotbalu je krátká zmíňka o aktuálním pojetí fotbalu v 21. 

století a jeho nejmodernější forma.  

Praktická část se věnuje samostatnému vývoji fotbalu v rámci nynějšího okresu 

Rokycany, dříve označováno jako Rokycansko. V tomto okrese existovalo mnoho klubů, 

které často měnily své názvy, a proto se zaměřuji pouze na ty s dlouho tradicí a 

působností. Součástí praktické části je tedy zmapování historického vývoje v tomto 

okrese, ale i doplnění postřehy o vývoji mládeže v klubech a rozvoj ženského fotbalu 

v rámci okresu.  

Vznik fotbalu v okrese za datuje k roku 1903 a je spojen se vznikem sportovní 

klubu v rámci okresního města Rokycany. Následuje vznik dalším klubů na okrese zejména 

ve větším městech a vesnicích, na který navazuje vznik menších klubů na vesnicích. 

Většina klubu se při svém vzniku potýkala se stejnými problémy. Nejčastějšími problémy 

byly potíže se založením klubu. Jako u všeho nového nebylo přesně definováno, jak by vše 

z legislativního hlediska mělo vypadat, nebyl dostatek zkušeností s vedením fotbalových 

klubů a chyběla správná organizace oddílů. Dalším problémem bylo obvykle vystavět 

odpovídající zázemí pro své sportovce a zajistit jim dobré sportovní podmínky. Ovšem 

nejčastějším problémem byl zisk financí pro fungování klubu. 
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Činnost většiny klubů byla během války omezena a některé byly i zrušeny. Další 

nešťastnou dobou pro rozvoj fotbalu byla hospodářská krize, při které sice nebyla nouze o 

sportovce. Nebyla práce a většina lidí se snažila vyplnit volný čas sportem, ovšem opět 

v období krize chyběly finanční prostředky pro fungování klubů. Samozřejmě některé 

kluby museli omezit svou funkci i během vlády komunistické strany v ČR.  

Při vypracovávání diplomové práce jsem použil informace získané při bádání ve 

státním okresním archivu  v Rokycanech. Okresní archiv obsahuje velké množství kronik, 

v nihž bylo možné získat potřebné informace. Bohužel většina místních kronik není psána 

v elektronické podobě a získávání informací bylo komplikovanější. Některé oddíly 

v historii fungovali pod záštitou jiných organizací, a proto získávání konkrétních informací 

bylo velice komplikované, málo přehledné a byly to spíše jen útržkovité body. Dále jsem 

využil tištěné zdroje poskytnuté jednotlivými kluby. Velké množství informací bylo získáno 

z kronik jednotlivých klubů a měst a tištěné literatury vydané v rámci výročí historického 

vzniku klubu. Zajímavé informace byly získány také pomocí řízených rozhovorů 

s pamětníky a funkcionáři klubu. Většinou se jednalo o dlouholeté hráče a trenéry a 

místní funkcionáře, kteří měli větší přehled o historii jejich klubu, ale spíše o té novodobé 

po roce 1991.  

Fotbal jak ho známe v současnosti se plně a neomezeně začal rozvíjet, jak vznik 

samostatného Českého státu. Fotbal jako fenomém moderní doby není jen příležitost 

k pohybovém rozvoji a trávení volného času. V současné době sebou profesionální fotbal 

přináší velké množství peněz. Česká republika patří mezi nejlepší kluby Evropy a naše 

sportovce můžeme nacházet v největších Evropských klubech. Nejlepší fotbalisté patří 

mezi nejbohatší lidi a stávají se vzorem pro své nejmenší fanoušky.  

  



 VZNIK A VÝVOJ FOTBALU NA ROKYCANSKU 

ZÁVĚR 

 

Ve své diplomové práci jsem sepsal vznik a vývoj fotbalu na území Rokycanska. 

Svou diplomovou práci jsem obsahově rozdělil na dvě části. V teroretické části jsem se 

zaměřil na zmapování původu, vzniku a vývoje fotbalu ve světě. Snažil jsem se popsat jeho 

vznik a přesun na evropský kontinent. Následně jsem navázal vznikem na území České 

republiky. Podrobněji jsem se zaměřil na vznik fotbalu na území Západních Čech. 

V praktické části jsem podrobně popsal vznik fotbalu v regionu Rokycanska.  

Obsahem praktické části je historie a vývoj jednotlivých klubů na okrese Rokycany. 

Obsahově jsem se zaměřil pouze na některé kluby na okrese. Především na ty, které byly 

ochotné poskytnout informace a mají delší tradici a historii. 

Při vypracovávání diplomové práce jsem použil informace získané při bádání ve 

státním okresním archivu. Dále jsem využil tištěné zdroje poskytnuté jednotlivými kluby. 

Velké množství informací bylo získáno z kronik jednotlivých klubů a měst a tištěné 

literatury vydané v rámci výročí historického vzniku klubu. Zajímavé informace byly 

získány také pomocí řízených rozhovorů s pamětníky a funkcionáři klubu. 
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RESUMÉ 

 

Diplomová práce se zabývá vznikem a vývojem fotbalu na Rokycansku. 

V teoretická část se zaměřuje na obecný vznik fotbalu. Zabývá se následně také vývojem 

fotbalu na našem území v rámci České republiky a Československa, dále se zaměřuje na 

vývoj fotbalu na území Plzeňska a západnách Čech a jeho přesun na území okresu 

Rokycany. V diplomové práci se nachází historický vývoj a vznik jednotlivých klubů v rámci 

dnešního okresu Rokycany. Diplomová práce je v praktické části obohacena o informace 

získané pomocí vedení řízených rozhovorů s funkcionáři a pamětníky jednotlivých klubů. 
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CIZOJAZYČNÉ RESUMÉ 

 

The thesis deals with the formation and development of football in Rokycany. The 

theoretical part focuses on the general formation of football. It deals with consequently 

the development of football in our country in the Czech Republic and Czechoslovakia, 

focusing on the development of football in the Pilsen region and west Bohemia and 

moving it to the district Rokycany. The thesis is a historic development and the 

emergence of individual clubs within the district Rokycany. The thesis is the practical part 

enriched by information obtained through structured interviews with management 

officials and eyewitnesses individual clubs 
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