
Historie kopidlenského fotbalu. 

SK Kopidlno 
Dobový popis je popsán v časopise  Krásy českého ráje (1936). Již před válkou zastoupen byl 
footballový sport také v Kopidlně, kde našlo se dosti nadšenců, kteří tento sport provozovali 
pro svoji zábavu. Vřava válečná umlčela však i tu činnost sportovního kroužku a teprve po 
válce dochází z podnětu jednotlivých nadšenců k utvoření Sportovního klubu Kopidlna. Byli 
to opět jednotlivci = nadšenci, kteří hlavně po stránce finanční nejen udrželi klub pohromadě, 
ale hlavně propagaci tohoto sportu, jak po stránce sportovně zábavné, tak i tělovýchovné, 
získávali  jeho nové stoupence. Vzpomínáme také na léta poválečná, jaké rekordní návštěvy 
bylo dosaženo při jednom zápase S.K. Kopidlna s XI vojenskou u příležitosti branného dne, 
kde ne méně než 2 tisíce diváků přihlíželo tomuto utkání a rekord tento snad ani v Kopidlně 
překonán nebude. 

Z Knihy zápisů Sportovního klubu v Kopidlně:                                                                                           
Ustavující schůze se konala 9. července 1920 v místnosti hostince Šůdova (Gottwaldova) 
v Kopidlně v 6 ½ hodině večerní. Přítomno bylo 16 členů z přihlásivších se do té doby 26 
členů. Přítomni byli pánové: Táborský Václav, Černý Josef, Jodas Alois, Šafler Josef, Tůma 
Frat., Gottwald Oldřich, Polman Jar., Škaloud Jan, Kubín Vilém, Opatrný Bohumil, Podzimek 
J., Táborský Bedřich, Hacht Fran., Drábek Ant., Podzimek Fr., Navrátil Fr. Nedostavili se 
pánové: Štefek Karel, Košťák Josef, Benda Josef, Lejsek Jan, Prokeš Jan, Fuchs J., Fuchs 
Josef, Karda Josef, Sekáč Josef.                                                                                                                                   
Předsedou spolku byl zvolen p. starosta zdejšího města František Pásek, jednatelem adjunkt 
cukrovaru Bohumil Opatrný, pokladníkem asistent cukrovaru Antonín Drábek, 
místopředsedou Vilém Kubín, dva revizoři Josef Podzimek a Jan Škaloud, hospodářským 
správcem Václav Táborský. 
P. Frýda, tajemník zdejší obce byl požádán, aby přijal funkci trainéra, což přijal a obec 
kopidlenská byla požádána za propůjčení pozemku za novou školou k účelům spolku. 
Usnesením městské rady kopidlenské 16.7. a potvrzením tohoto usnesení školní radou, jíž 
pozemek náleží, byl pozemek propůjčen klubu na rok 1920 bezplatně a má sloužit bezplatně 
zároveň za dětské hřiště vůbec.  
Valná hromada ustavující se konala dne 21. srpna 1920 o 8. hodiny večerní ve „ Sborovně 
Sokola“ v Radnici.  
Odstoupil dosavadní prozatímní správní výbor a zvolen nový výbor a byly schváleny 
navržené stanovy. 
Sestavení mužstev: 
I. mužstvo: Libáňský Eduard, Polman Karel, Podzimek Fr., Košťák Karel, Kubín Vojtěch, 
Vraštil, Šafler st., Šafler ml., Táborský Václav, Kazda, Míšek Ant., Černý Josef, Haniš st. 
II. mužstvo: Opatrný Boh., Kuhn, Tůma, Drábek Ant., Lejsek, Sekáč, Valenta, Táborský 
Karel, Podzimek Josef, Polman Jar. ml. Navrátil, Gottwald  
 III. mužstvo Jodas, Kubín, Prokeš, Štefek, Vacek, Pokorný, Fuchs, Hachl, Benda, Josef, 
Šabata, Maršálek, Slívko                                                                                                                                                                   
Staří páni: Roubíček, Šťastný, Frýda, Pásek, Lustig, Houser, Táborský Jan, Frkal, Kostka, 
Svoboda, Vorel, Endrys, Najman 



Byly stanoveny barvy pro:  
- dres resp. košili - stanovena bílá s bílým  volně splývajícím límcem s modrou hvězdou na 
levé přední straně                                                                                                                                                                                    
v jejímž středu bude se nacházet písmena K (Kopidlno) 
- trainirky – stanovena černá 
- punčochy – stanovena černá 
6.září 1920 se přihlašují za členy odboru klubu ženy, které hodlají pěstovati „házenou“. 
I. řádná valná hromada se konala 21. srpna 1921 v sále „Radnice“. 
Později bylo hřiště sportovního klubu pod výtopnou železniční stanice mezi železniční tratí 
směrem na Nymburk a cukrovarskou drážkou v blízkosti dnešní kotelny. 
 

S.K.Sparta Kopidlno 
Časopis Krásy českého ráje: V pozdější době, kdy průkopnické práce ukázaly, že není možno 
přivésti klub k řádnému  rozvoji, uvažováno bylo o tom, zda našlo by se pochopení, které by 
zaručovalo prosperitu. A tyto úvahy přiměly konečně vedoucí klubu k poznatku, že dokud 
footballový klub nebude míti dostatečný počet členstva a nebude řádně registrovaným členem 
župy, nebude možno, aby s úspěchem čelil překážkám, kladoucím se v cestu jeho činnosti. 
Rozhodnutí stalo se dne 12. března 1933 na ustavující valné hromadě. K této schůzi dostavil 
se na pozvání pan říd. učit. Pluhař jako delegát P. S. Ž. F. (Pelikánova Severočeská župa 
Footballová) a 60 zájemců o sportovní hnutí v Kopidlně, kteří byli obeznámeni se všemi 
podmínkami zdárného založení sportovního klubu. 12. března 1933 založen byl tudíž 
sportovní klub s pojmenováním SK. Sparta Kopidlno a co bylo nejradostnější, byla 
skutečnost, že hned na počátku přihlásilo se 135 řádných členů. Činnost klubu byla 
v počátcích omezena pouze na kopanou.“ 
Koncem roku 1933 byla snaha o získání výhodnějšího hřiště korunována plným zdarem a to 
hlavní zásluhou pana centrálního ředitele cukrovaru a velkostatku Františka Bauera, který se 
zvláštním pochopením řešil tuto otázku, pronájmem  k tomuto účelu nejlépe vyhovujícího 
pozemku městu Kopidlnu. Ne menší zásluhou městského zastupitelstva bylo jeho schválení 
dne 19. srpna 1933, aby pozemek tento propůjčen byl S.K. Spartě ku bezplatnému používání 
na 3 roky. Nadšením veškerého členstva a některých jednotlivců ze řad sportovců v čele s E. 
Hanišem, kteří s nevšední láskou spolupracovali na uskutečnění a vybudování hřiště, dochází 
konečně 20. května ku slavnostnímu otevření fotbalového hřiště. Náklady spojené s jeho 
vybudováním dostoupili částky Kč 10 tisíc. Zvláštním pochopením místního a okolního 
občanstva stalo se hřiště dostaveníčkem všech pořádaných zápasů. Také hockeyový odbor 
dral se svými výkony v popředí zájmu a rozmnožoval  řady svých stoupenců. Probojoval se až 
do finále župního mistrovství, podlehl však rozdílem jedné branky a umístil se tak na II. místě 
tabulky. V září 1933 na podnět zakládajícího člena a předsedy klubu p. Bedřicha Suchého, 
založen byl též odbor hockeyový a současně dochází k utvoření odboru table – tenisového. 
S.K. Spartě Kopidlno přejeme uchování přízně ze strany sportumilovného obecenstva i pro 
budoucí časy, aby mohla pokračovati ve sportovní výchově svého dorostu. 
     Funkcionáři klubu: předsedou jest starosta města Bedřich Suchý, I. místopředsedou jest p. 
J. Šafler, strojvůdce čs. drah. Sám jako bývalý hráč a později soudce, II. místopředsedou jest 
p. J. Benda, továrník v Kopidlně, jednatelem a sekretářem jest p. K. Bouda, pokladníkem jest 



p. F. Jampílek, úředník cukrovaru, výbor klubu skládá se ze 3 úředníků, 6 živnostníků a 3 
státních zaměstnanců. 
 

Výstavba a otevření nového hřiště.  
V roce 1933 klub hledal prostor pro nové hřiště a po dohodě s cukrovarem bylo zvoleno místo 
dnešního areálu s původním názvem „Za drahou“.  
Výstavba byla provedena za přispění cukrovaru, starosty města Kopidlna a předsedy SK 
Sparty Kopidlna p. B. Suchého a majitele pily p. Bendy. Dobový popis událostí z jara 1934 je 
velmi podrobně popsán v novinách Krakonoš. 
Č. 24   1.dubna 1934  
S.K. Sparta Kopidlno konal 18. března 1934 prvou valnou hromadu za četné účasti členstva. 
Za odbočku soudců byl přítomen p. Kunzl. Referáty jednotlivých funkcionářů byly obrazem 
práce vykonané v minulém roce. Sparta dosáhla toho, že 20. a 21. května 1934 otevírati bude 
svůj domov, nové hřiště. Ve fotbalu byla v činnosti 3 družstva a 1 mužstvo hockeyové. 
Celkem sehraných zápasů jest 78. Ia mužstvo hrálo ve 40 zápasech, ve 22 zvítězilo, 9 krát 
bylo poraženo a 9 hrálo nerozhodně. Slibného začátku dostalo se hockeyi, kde mužstvo ve II. 
tř. získalo druhého místa. Do další úspěšné činnosti jde klub s osvědčenými pracovníky v čele 
s neúnavným a obětavým předsedou B. Suchým. Sekretářem klubu zvolen Ant. Hrabáč, 
účetní Rol. družstev. podniků, na něhož budiž řízena veškerá korespondence. Telefon klubu č. 
9. 
Č. 27  12. dubna 1934 
Kopidlenským sportem. S.K.Sparta Kopidlno bude pořádati ve dnech 20. a 21. května 1934 
slavnost „Otevření nového hřiště“. V neděli 20. května bude slavnost zahájena cyklistickými 
závody na trati Kopidlno, Libáň, Rožďalovice, Kopidlno, která měří cca 30 km. Dále bude 
proveden běh Kopidlnem na trati probíhající městem v délce 3.100 m. Oba závody jsou 
datovány skvělými cenami. Během závodů bude promenádní koncert vojenské hudby p. pl. 22 
Argonského z Jičína. Odpoledne slavnost vyvrcholí utkáním Sparty s některým ligovým 
teamem pražským. V pondělí 21. Hraje Sparta s S.K. Libáň. Bude to boj o primát 
v Kopidlenském okrsku. Večer na ukončení slavnosti bude taneční večírek. Přihlášky na 
kopidlenské závody možno učiniti již nyní a to na adresu Václav Sameš, Kopidlno čp. 247 
zároveň se vkladem pro cyklistu Kč 3 a pro běh Kč 1. 
Č. 33   3. června 1934 
Slavnostní otevření hřiště SK Sparta Kopidlno. Kopidlenská veřejnost s okolím prožívala o 
svatodušních svátcích spolu s klubem opravdu radostné chvíle. Výbor klubu připravil skvělý, 
hodnotný sportovní program. O pestrost postaral se klub cyklistů z Mladé Boleslavě. Slavnost 
zahájena byla cyklistickými a běžeckými závody, které staly se kořistí cyklistů z Mladé 
Boleslavě a v běhu p. Vrby z Dymokur. Odpoledne konal se průvod sportovců na hřiště. U 
pomníku padlých položena byla kytice a zahrány hymny. Na hřišti po proslovu předsedy 
klubu p. Bedř. Suchého, bylo toto předáno svému účelu. Nyní střídá se před neustále 
vzrůstajícím počtem diváků další program. Rezervní mužstvo Sparty porazilo Staré pány 
Sparty 5:3. Dále dorost hrál nerozhodně 1:1 s dorostem SK Jičína. V přestávkách jednotlivých 
zápasů předvedl ČKV. z Mladé Boleslavě krasojízdu opravdu umění záviděnihodné a 
bicykleball. Nedělní slavnost vyvrcholila utkáním SK Sparta Kopidlno s SK Kladno. Jak 
score samo naznačuje 9:1, bylo SK Kladno důstojným representantem profesionální ligy. 



Předvedlo rychlou a účelnou hru a hlavně přesnou střelbu. Domácí snažili se ze všech sil čeliti 
ligovému umění.  
Pondělí svatodušní byla věnována rivalitě mezi Kopidlnem a Libání. Utkal se SK Kopidlno 
s SK Libáň. Výsledek 4:1 pro Spartu. Výsledek ukazuje zřejmě převahu, která těší tím více, 
že byla docílena o 10 hráčích Sparty. Obě mužstva hrála dobrý football. Z Libáňských líbil se 
back Čambal a levé křídlo, které bylo často opomíjeno. U Sparty dobrá obrana, záloha a levá 
strana útoku, kde Elis táhl. Zápas řídil v dobrém slohu Švec z Nymburka. Na ukončení 
dvoudenní slavnosti pořádán byl přátelský večírek v Sokolovně, který v družné zábavě 
pomohl nám sbírati vzpomínky na kladenské goaly. Pokládáme za svou milou povinnost 
poděkovati na tomto místě předsedovi klubu starostovi města p. Bedřichu Suchému, který 
s největší obětavostí tomuto podniku se věnoval. Jeho práce docílila tohoto velkého mravního 
a finančního úspěchu. Náš velký dík pak patří našemu váženému občanstvu a všem přátelům 
sportu z okolí, kteří návštěvou nás podpořili. Rádi jsme Vás viděli a rádi Vás vždy vidět 
budeme. 
 

Otevření nové tribuny. 
Sparta Kopidlno postavila sobě na hřišti krásnou tribunu a ohlásila její otevření na den 13. 
června 1937. A oslavila tuto událost skutečně slavnostním způsobem, neboť nelekajíc se 
mimořádného vydání, pozvala si ku přátelskému utkání Vysokoškolský team Praha – Letná. 
O půl 4. hod. odpolední sehrála zápas 2 mužstva Benjamínků a o půl 5. hod. mužstva 
dorostenců. Z dorostu byl to opět Škaloud, který upoutával na své výkony řady publika a 
který měl největší zásluhu na tom, že hostující dorost si odvážel 3 goaly a domácí uchránili si 
čisté konto. Přesně o 6. hod. večer utvořila mužstva Benjamínků a dorostů špalír, kterým 
vběhlo mužstvo V.S. na hřiště, jsouc vítáno srdečným potleskem diváků. Poté vběhli na hřiště 
domácí, kteří byli neméně srdečně přivítáni. Soudce p. Divíšek učinil rozlosování a když 
hosté vyhráli los, dostavil se do středu hřiště zástupce klubu V.S. následován fotoamatéry a již 
přichází také zástupce Sparty, aby hostující mužstvo oficielně přivítal. Po proslovu předali si 
kapitáni vzájemně upomínky na toto přátelské utkání. Hosté odevzdali umělecké tableau 
karikatur jednotlivých hráčů od malíře Pacáka a domácí vyšívanou plaketu svého sportovního 
odznaku. Umělecké tableau bylo umístěno na tribuně a budilo pozornost všech účastníků. O 
zápase těžko psáti. Byla to dvě mužstva, která dovedla vystupňovati  zájem až do 
nejkrajnějších mezí, byly to dva létající celky, které předvedly krásný footballový sport bez 
nebezpečí a bez záludností tak často vídaných na jiných hřištích. Zápas skončil remízou 3:3. 
V květnu okresní výbor v Jičíně daroval klubu 26 kusů kaštanových sazenic na vysázení aleje 
na sportovním hřišti. 
Povahopis jednotlivých hráčů I.A teamu:                                                                                                                 
Hladký Václav  – zarytý nepřítel goalů, brankář budoucnosti. 
Kořínek Václav – typ gentlemana, který byť i protichůdný výkon soudce, idmění vřelým 
poděkováním. 
Košek Alois. – dítě, na které si na hřišti žádný protihráč netroufá. 
Elis Karel – všudybyl a všeuměl, jináč také zachránce kiksajících spoluhráčů. 
Labík František – věčně usměvavý kliďas, kterého na světě nic nerozhází. 
Kousal  Josef – taktický starý veterán, nerad pouštící protihráče k tělu. 
Košek František – starý dobrák , nereptající, který se ale rád nafukuje ( totiž u trumpety). 



Martínek V – záhada roku 1937. 
Pavlata Josef  – velmi citlivý a měkkosrdcatý amatér. 
Rambousek Miloslav – pytlák s krátkými, ale rychlými běhy. Rád číhává za bukem. 
Maxa J – objev jarního kola, choulostivý na počasí.  
Todt Antonín  – hodný hoch, který s úspěchem složil letos maturitu. Nyní zabývá se 
srdečními problémy tak, že mu nezbývá čas na povinný trénink.  
Mifek – náhradní muž s dobrým „pajšlem“. 
Další hráči v 30. letech: Haniš Emanuel, Bydžovský Miloslav, Rohulán Jaroslav, Tuček Josef, 
Vohnout Alois, Peka, Janda Bedřich, Čermák Josef, Tůma Antonín, Janďourek Jan, Jodas 
Jaroslav, Smolík František, Carda František, Bureš, Zelinka, Brožek, Černý, Šimůnek, Dudek 
 

40. léta 
Ve 40. letech bylo mužstvo mužů velmi úspěšné a hrálo 4 roky v I.A třídě. Trenérem mužstva 
byl Václav Benda, bývalý brankář Viktorie Žižkov a náhradník Fr. Pláničky v národním 
mužstvu. 
Hráči ve 40. letech: Holý Oldřich, Honys, Kopřiva, Jenček Jaroslav, Špígl Josef, Trýzubský 
Jaroslav, Škaloud Jaroslav, Laksar, Zikmund Václav, Kout Ota, Tlapák Miloslav, Matoušek 
Jaroslav, Táborský Miroslav, Kořínek Miroslav, Knížek Josef, Košvanec Jaroslav, Pokorný 
Jiří, Havlík Zdeněk, Tomíček Jaroslav, Plocar Ladislav, Trýzubský Josef, Endrys Josef, 
Tvrdík Antonín, Šoltys Josef, Adamec Václav, Lachman Jaroslav, Soukup Miloslav, 
Podzimek, Pokorný František. 
Hráči v 50. letech: Matoušek Alois, Čergeť Václav, Knížek Jaroslav, Veselý Jiří, Trýzubský 
Miroslav, Vaníček Jiří, Průcha Miloslav, Martinec Josef, Judl František, Dvořáček Rudolf, 
Košek Drahoslav, Kout František, Kout Josef, Lachman Ota, Vondráček Miroslav, Kotlář 
Vladimír, Kotlář Jiří, Kupec Zdeněk, Vacek Stanislav, Veselý Josef, Řeháček Bohumil, Langr 
Zdeněk, Vaňouček Láďa, Pekárek Jaroslav, Taraba Jan, Lachman Josef, Vízner Miroslav. 
Hráči v 60. letech: Říha František, Hlavatý Vladimír, Klučil Jindřich, Zach Josef, Janouš 
Oldřich, Kraus Josef, Koňák Josef, Vít Jiří, Vít Jaroslav, Albrecht Josef, Jaroš Josef, Minařík 
Oldřich, Kořínek Josef, Horáček Josef, Myška Zdeněk, Chaloupský Josef, Drnec Vladimír, 
Drobeček Jiří, Čapek Václav, Ruta Zdeněk, Klimeš Jan, Posiřil Jiří, Albrecht Luboš, Kraus 
Jaroslav, Obermajer, Vacek Miroslav, Vacek Ladislav, Plocar Jaroslav, Řeháček Luboš, 
Štembera Václav, Vácha Bohumil, Škalou Josef, Sachr Jaroslav, Jodas Jaroslav, Košťák 
Ladislav, Tůma Jaroslav, Novotný Miloš.  
Hráči v 70. letech: Kříž Josef, Kopecký Josef, Myška Jiří, Ruta Luboš, Vlasatý Josef, 
Hradecký Vlastimil, Skřivánek Josef, Strnad Roman, Vondrák Bohumil, Tobiáš Josef, Kout 
Josef, Šimůnek Václav, Havlík Zdeněk, Matoušek Jaromír, Hnát Vladimír, Janďourek 
Oldřich, Tuček Josef, Klaban František, Carda Miloš, Bernard Bohuslav, Komárek Vlastimil, 
Hojer Zdeněk, Taraba Miroslav, Heršálek Josef, Havlík Jindřich, Svoboda Miroslav, Kout 
Jiří, Růžička Bohumil, Vaníček Jiří, Komárek Karel, Popovič Milan, Carda Antonín, Vejsada 
Jaromír, Pekárek Jaroslav, Vodička Josef, Hyršal Lubomír, Rejmont Radomil, Kosina 
Ladislav, Kořínek Miroslav, Kejzlar Milan, Mikoláš Milan, Andrenko Josef, Vlasatý Jiří, 
Kout Vratislav, Myška Ladislav, Vohnout Zdeněk, Šturma Milan, Košťák Miloslav, Habich 
Antonín, Semík Milan, Pekárek Zdeněk, Novák Jiří, Hlaváček Ladislav, Stýblo Zdeněk, Hnát 
Miroslav, Andrenko Petr, Čapek Miloslav, Košťák Jaroslav, Popovič Michal, Rejmont 



Rostislav, Kříž Milan, Kroupa Josef, Tomášek Josef, Popovič Miroslav, Kolacio Antonín, 
Jebavý Miroslav, Lachman Ota, Havíř František, Machačný Ladislav, Doležal, Dražský Jiří, 
Chaloupský Vratislav, Pacik Josef, Mečíř František, Šorm Josef, Podzimek Jiří, Kratochvíl 
Karel, Vondráček, Košek Josef, Plocar Jaroslav 
Hráči v 80. letech: Komárek Jiří, Košek Drahoslav, Albrecht Petr, Martínek Josef, Prášek 
Ladislav, Zikmund Jiří, Hloušek Mojmír, Veselý Zdeněk, Řeháček Luboš, Janouš Oldřich, 
Komárek Ladislav, Matoušek Luděk, Odvárko Jiří, Kotlář Roman, Říha František, Čechák 
Jan, Šulc Bohumil, Cerman Petr, Malý Martin, Vystrčil Aleš, Novák Miloslav, Jaroš Pavel, 
Rančák Josef, Krátký Josef, Věříš Luboš, Malý Miroslav, Kutmon Zdeněk, Brožíček 
Vladimír, Zedek Pavel, Brodský Václav, Tůma Antonín, Jaroš Jaroslav, Hrdý Stanislav, 
Havelka Richard, Urban Ladislav, Kořínek Daniel, Ešner Martin, Antoš Jiří, Šoltys Pavel, 
Hojer Aleš, Vlasatý Josef, Vlasatý Stanislav, Kraus Josef, Špína Jiří, Strnad Libor, Hradecký 
Michael, Sivák Pavel, Lanc Radek, Paleček Zdeněk, Šimůnek Václav, Judl Tomáš, Komárek 
Petr, Zedek Jan, Malý Petr, Tůma Jaroslav, Pihler Jan, Pánek Petr, Macák Marek, Trejbal 
Karel, Hladík Pavel, Jaroš Ludvík, Šimůnek Roman, Nasikovský Vratislav, Myška Roman, 
Knap Karel, Hrdý Pavel, Komárek Vlastimil, Brož Josef, Nechanický Pavel, Klaban Petr, 
Paleček Radek,  Klaban Pavel, Arway Josef, Otava Marián, Matoušek Jaromír, Kratochvíl 
Karel, Smolík Patrik, Kočka Rudolf, Roďan Ladislav, Roďan Miloš, Hnízdil Roman, Bursík 
Martin, Domašínský Robert, Krátký Miroslav, Pišl Jiří, Košvanec Zdeněk, Janča Tomáš, 
Komárek Jan 
Hráči v 90. letech: Žižka Karel, Runčík Tomáš, Kosina Vladislav, Kříž Martin, Pěnička 
Ondřej, Šádek Jiří, Berounský Patrik, Berounský Daniel, Pekárek Zdeněk, Komárek Karel, 
Habich Daniel, Kopecký Petr, Lachman Otakar, Říha Pavel, Slavík Petr, Čížek, Slavík Pavel, 
Runčík Petr, Matějka Jiří, Bernard Bohuslav, Kůtek Zdeněk, Drobeček Jiří, Plocar Jiří, 
Škaloud Josef, Vích Michal, Škaloud František, Voháňko, Chalupníček Marek, Hlaváček 
Ladislav, Píša Antonín, Brzák Jiří, Arway Marek, Vlasatý, Chalupníček, Komárek Radek, 
Píša Martin, Balcar Tomáš, Špitálník Martin, Kadlečík Pavel, Kadlec Ondřej, Hostin Oleg, 
Sechovec Ludvík, Groh Luboš, Mizerák Jiří, Preksl Pavel, Kopecký Miroslav, Janouš Ondřej, 
Puš Michal, Zarycký Tomáš, Komárek Tomáš, Košek Josef, Sedláček Tomáš, Hnát Vladimír, 
Machačný Lukáš, Košek Petr, Zábraha Jan, Murha Andrej, Ivanov Vitalij, Košek Jan, Košek 
Marcel, Šafler Pavel, Košek Martin, Turanský Vladimír, Holman Jan, Hrdý Štěpán, Odvárko 
Jiří, Vodička Tomáš, Hurta Martin, Kotlář Vladimír, Kulhánek Saša, Geršl Jakub, Tuček 
David  
 Hráči na začátku tisíciletí:Brožíček Jan, Kubánek Jan, Osadčenko Igor, Plocar Jaroslav, 
Šafařík Milan, Vácha Josef, Brožíček Martin, Curejá Lukáš, Komárek Jiří, Kulhánek Vítek, 
Sedláček Vadim, Nývlt Jan, Dyčenko Ruslan, Dyčenko Vitalij, Komárek Ladislav, Kotlář 
Roman, Kulhánek Igor, Kutmon Zdeněk, Polák Martin, Zaržecký Alexander, Dřímal Jan, 
Hybel Alexander, Hyšpler David, Odvárko Jakub, Prášek Vojtěch, Zaytsev Petr, Měšťan Jiří, 
Ďorď Radek, Knap Ondřej, Kohut Vítězslav, Machačný |David, Zedek Pavel, Boudný 
Vojtěch, Dřímal Tomáš, Havelka Miloslav, Komárek Jan, Krulich David, Malý Štěpán, 
Medlík David, Štajner Lukáš, Kyzivát Radek, Černovský Ondřej, Hyšpler Michal, Klaban 
Tomáš, Kraus |Jan, Krejčík Jakub, Nováková Barbora, Poutník Michal, Ševčík Mikuláš, 
Jantulík Filip, Kodet Pavel, Kořínek Jan, Mašek Jiří, Říha Michal, Vycpálek Daniel, Wajs 
|Jan, Carda Daniel, Kovář Miloš, Skřivánek Miloš, Strnad Libor, Sucharda Petr, Tyl Petr, 



Drbohlav Tomáš, Hnízdil Patrik, Myška Pavel, Nasikovský Vratislav, Ulrych Vladimír, 
Zedek Tomáš, Jiránek Jiří, Kraus Josef, Valnoha Martin, Bernard Bohuslav, Janda Petr, Jansta 
Tomáš, Klaban |Lukáš, Hovorka Jakub, Aust Luboš, Hodač Jan, Nasikovský Adam, Pažout 
Roman, Sikel Jan, Pekárek Jiří, Petr David, Vít Jaroslav, Kulhánek Bohdan, Masák Radek, 
Novák Lukáš, Schlesinnger Petr, Sochor Štěpán, Suchý Antonín, Honzík Adam, Maňka 
Vojtěch, Poláček Daniel, Svoboda David,  Krejčík Patrik, Machačný Jaroslav, Petr Jan, 
Trávníček Tomáš, Bernard Jan, Drnec Tomáš, Nemčanský Lukáš, Pekárek Daniel 
 
 

Oslavy 50 let kopané v Kopidlně. 
Toto významné sportovní jubileum se konalo ve dnech 2. – 4. července 1971. Sportovní 
program utkání v kopané: staří páni SK Sparta Kopidlno – SK Libáň 2:1, sestava domácích 
Tlapák Miloslav, Průcha Miloslav, Kout Josef, Kopřiva, Klučil Jindřich, Vaníček Jiří, 
Škaloud Jaroslav, Knížek Josef, Holý Oldřich, Endrys Josef, Trýzubský Jaroslav střídali 
Pekárek Jaroslav, Vaníček Láďa, Lachman Otta, Labík František, Vít Jaroslav, Vacek Otta , 
dívčí mužstva Sparty Praha – Slávia Hradec Králové, muži TJ Sokol Kopidlno – Dukla Jičín 
3:9 (2:4), sestava domácích Albrecht Josef, Vlasatý Josef, Ruta Luboš, Kříž Josef, Myška Jiří, 
Kopecký Josef, Strnad Roman, Tobiáš Josef, Skřivánek Josef, Matoušek Jaromír, Šimůnek 
Václav, střídali Kout Josef, Janouš Oldřich, Vondrák Bohumil a Hnát Vladimír. Součástí 
oslav byla výstava 50 let kopané a společenský večer s tancem v Sokolovně. 
 

Výstavba nových kabin. 
Přestavba původních dřevěných kabin postavených v roce 1937 začala po posledním 
mistrovském utkání okresního přeboru mužů 10.6.1973, kdy mužstvo postupovalo do I.B 
třídy. Velkou zásluhu na přestavbě měli František Křídlo, který zajistil finance ve výši 51 tisíc 
Kč od ČSTV Praha na výstavbu nových kabin, Miroslav Kořínek, který se ujal organizace a 
vedení stavby,Vladimír Hlavatý, předseda oddílu Škaloud, Jaroslav Pekárek, který svážel  
traktorem vše potřebné ke stavbě a Jaroslav Tůma, který zařizoval potřebné věci z cukrovaru. 
Díky obrovskému úsilí velké části členů jednoty a brigádníků, byly nové kabiny 12.8.1973 při 
prvním mistrovském utkání v hrubé stavbě zprovozněny. 
 

 Úspěšné etapy kopidlenského fotbalu. 
Mimo úspěšného období válečných a poválečných roků mužstvo mužů postoupilo v roce 
1973 do I.B třídy, kterou hrálo nepřetržitě do roku 1999, mimo sezón 1985 – 86, 1988 – 91 a 
1992 – 94, kdy hrálo okresní přebor. Ještě dnes budí respekt a mají zvuk jména hráčů ze 
sestav 40., 70., 80. a 90. let mezi protihráči a příznivci kopané. 
 

Obnova hrací plochy. 
V létě roku 1983 se přebudovala hrací plocha, kdy se podzimní část soutěže odehrála v Libáni 
a dalších 1,5 roku se hrálo v Běcharech. 
 

Zkvalitňování sportovního areálu. 
S dobou se mění požadavky. Za kabinami byl již nevyhovující plechový přístavek, ve kterém 
byl kiosek a sklad. V roce 1996 se dovezla na hřiště buňka na vybudování nového kiosku a 



vagón na posezení hráčů po zápase. V roce 2003 byla k vagónu přistavena pergola pro diváky 
a následně sociální zařízení se skladem. Dále byly předělány střídačky, kde se jejich kapacita 
zvětšila ze 6 na 12 hráčů. V roce 2006 byla provedena pomocí dotace od MŠMT rekonstrukce 
plotu spolu s terénní úpravou podél celého plotu. V dalším roce byla postavena ochranná síť 
za brankou u pokladny a následně v roce 2008 rekonstrukce ochranné sítě „ u Palečků“, kde 
již nevyhovující konstrukce byla prodloužena a zvýšena. Společně s tím se provedla terénní 
úprava za brankou. 
V roce 2010 bylo ke kabinám pro větší pohodlí diváků dodáno 30 vyřazených sedaček z kina 
a v roce 2013 došlo k jejich obměně za lepší kožené. 
 
 

75. výročí otevření fotbalového hřiště v Lipové ulici. 
Fotbalový oddíl TJ Kopidlno ve spolupráci s městem Kopidlnem a za finanční podpory 
Královéhradeckého kraje uspořádal ve dnech 25. a 26. července 2009 oslavy k 75. výročí 
otevření fotbalového hřiště. Hlavním záměrem pořadatelů bylo pozvat všechny bývalé hráče, 
kteří v minulosti hájili barvy našeho města a zavzpomínat na společně prožité chvíle. 
Zpočátku se to jevilo jako téměř nadlidský úkol. Díky mravenčí práci především pánů 
Oldřicha Janďourka a Františka Judla vznikl seznam asi 250 jmen. Převážnou většinu těchto 
fotbalistů se nám podařilo kontaktovat a na oslavy pozvat. Ty byly zahájeny v sobotu po 
obědě společným posezením na hřišti a prohlídkou výstavy fotografií mapujících historii 
našeho oddílu. Odpoledne se potom někteří z pozvaných hostů představili v utkání starých 
gard Kopidlno – GAS Liberec. Výsledek utkání není důležitý (prohráli jsme). Oficiální 
program s hudbou byl zakončen ohňostrojem.  
V neděli odpoledne oslavy pokračovaly. Nejprve sehráli své utkání dorostenci s Novou Pakou 
a od 16 hodin bylo vyvrcholením oslav utkání mužů s týmem Internacionálů ČR, kde se mimo 
jiné představili takoví hráči jako Pavel Steiner,Horst Siegl, Jiří Novotný, František Veselý, 
Jiří Ondra, Zdeněk Prokeš, Miroslav Příložný, František Štambacher, Jiří Kabyl, Tibor 
Mičinec, Miroslav Mlejnek a další  jména z fotbalové historie. Utkání zhlédlo téměř 400 
diváků. I obě nedělní utkání domácí prohráli, ale myslím, že ani tady nebyl výsledek důležitý. 
Celým programem nás provázel mistr slova a dobré nálady pan Jan Macák, kterému bych 
tímto rád poděkoval. Dík patří i pořadatelům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé 
akce, především pak panu Oldřichu Janďourkovi, Františku Judlovi, Václavu Šimůnkovi a 
Liboru Strnadovi za úsilí při přípravě celého programu. Dále bych chtěl poděkovat městu 
Kopidlnu za pomoc při technickém a organizačním zajištění a hejtmanovi Královéhradeckého 
kraje panu Bc. Lubomíru Francovi za finanční podporu. Z průběhu celé akce byl pořízen 
filmový záznam , který bude k dispozici na připravovaném DVD, které bude obsahovat i 
vystavované fotografie. O jeho vydání vás budeme informovat.  
 

Rekonstrukce umyvárny. 
Dosavadní umyvárna ze 70 tých let patřila i v rámci nižších soutěží k těm nejhorším. 
Betonová podlaha, ocelové žlaby nebo strop z dřevotřísky rozhodně již nesplňovaly základní 
hygienické požadavky. Vedení oddílu se tedy rozhodlo požádat o dotaci  z Programu rozvoje 
venkova na celkovou rekonstrukci umyvárny. Žádost o dotaci byla podaná v roce 2010. Poté, 
co jsme se dozvěděli, že náš projekt bude jedním z těch podpořených, tak jsme začali 



připravovat vlastní realizaci. Tu bylo nutné zvládnout v zimním období, před začátkem 
sezóny, aby v době mistrovských zápasů byly již nové sprchy k dispozici. Bylo nutné nejprve 
demontovat veškerou instalaci, vybourat podlahu, osekat obklady, demontovat stropy a 
následně zahájit stavební práce. Byly instalovány nové odpady, vyzděny  dělící příčky,  
podlaha, sádrokartonový strop,  elektroinstalace, odsávání, vodovodní rozvod, dlažba, 
obklady, osazeny nové boilery, pedikérní vanička, výlevka,  umyvadla a nové dveře. Všechny 
stavební práce se nakonec podařilo stihnout v termínu, a tak nové zařízení mohou od poloviny 
dubna roku 2011 využívat všichni aktivní fotbalisté i návštěvníci areálu. Celkové náklady 
rekonstrukce dosáhly výše 270 tisíc Kč. Projekt byl financován EU z Programu rozvoje 
venkova – Leader a realizován s podporou Otevřených zahrad Jičínska. 
 

90. výročí založení fotbalového oddílu v Kopidlně 
ve dnech 30. a 31. července 2011. 
      V sobotu 30.7. v 9:00 hod. byly zahájeny oslavy turnajem  mladších přípravek za účasti 
týmů Kopidlna, Libáně, Jičíněvse a AC Sparty Praha. Pro naše budoucí fotbalové talenty to 
bylo příjemné zpestření letní fotbalové přestávky. I když šlo především o radost ze hry a 
pohybu, tak je určitě slušnost zde uvést konečné pořadí: 1. Jičíněves, 2. Sparta Praha, 3.Libáň, 
4. Kopidlno. Účast diváků na turnaji nejmenších naznačila, že fotbalové fanoušky v Kopidlně 
neodradí ani vytrvalý déšť. Po obědě již přišla na řadu starší kategorie. Kopidlenští dorostenci 
se utkali s ligovým dorostem FC Hradce Králové. Utkání mělo oboustranné nasazení i svoji 
kvalitu a určitě to bylo pro naše kluky i velká zkušenost. Ani zde nebyl výsledek důležitý. 
Prohráli jsme sice 0:6, ale utkání jasně ukázalo, že máme dost šikovných kluků a o 
budoucnost se nemusíme obávat, pokud budou poctivě dál na sobě pracovat. Posledním 
sportovním utkáním  soboty byl zápas starých gard Kopidlna a Rožďalovic. Utkání se hrálo 
již na těžším terénu. Soupeř se po převážnou část utkání lépe pohyboval a měl více ze hry. 
Také někteří z jeho fotbalistů stále ještě hrají nižší soutěže. Domácí měli tým s vyšším 
věkovým průměrem, složený převážně z fotbalistů, kteří se již na hřišti objevují jen velmi 
zřídka, především při podobných slavnostních příležitostech. Proto převaha hostů nebyla 
překvapením a z výsledku 1:5 si nikdo z domácích starosti nedělal. V těchto  zápasech již 
zůstává hlavním cílem odejít po zápase „po svých“. Sobotní večer pak pokračoval i přes 
nepřízeň počasí slíbeným programem, tzn. Hudbou a tancem včetně našeho oblíbeného 
ohňostroje.  
      V neděli nás pak čekala další dvě utkání. V tom prvním od 13 hodin nastoupili muži 
Kopidlna (mladší ročníky) proti internacionálům Mladé Boleslavi. Ti do Kopidlna přijeli ve 
velmi silném složení: Pechanec Jan, Flachbart Jan, Grus Jiří, Jakubec Zdeněk, Kamenický 
Jaroslav, Mosiurczak Martin, Muller Bedřich, Novák Miloš, Rybák Jaroslav, Zahrádka Milan, 
Navrátil Jaromír, Pechanec Ondřej, Mrvík Martin a Malík Jiří. Utkání skončilo 1:11 
v neprospěch domácího Kopidlna. Internacionálové předváděli kombinační hru plnou 
krásných přihrávek a pohybu. Uštědřili tak domácím mladíkům  lekci z fotbalovosti v plné 
míře. Šlo o výbornou propagaci fotbalu a je jen škoda, že nebylo lepší počasí a více diváků. 
Bývalí ligisté a reprezentanti ukázali své umění a dokonale tak potěšili fotbalové fanoušky.  
     Od 15.30 jsme pak na svém hřišti přivítali Menšíkovu 11, složenou z řad herců, 
moderátorů a dalších více či méně známých osobností. Utkání skončilo 9:9. V tomto 
exhibičním utkání  se hrálo pro pobavení diváků a i konečný výsledek odpovídal dění na 



hřišti. Hrál se útočný fotbal plný technických parádiček a krásných branek. Atmosféra byla 
uvolněná a přátelská, protože nešlo o body, ale oslavu kopidlenského fotbalu, ale také o 
charitativní záležitost, neboť výtěžek tohoto utkání putuje na léčbu dětí nemocných astmatem.  
     Celý slavnostní fotbalový víkend lze hodnotit jako úspěšný. Poděkování patří všem 
fanouškům a hostům, kteří nás v nepříjemném  počasí přišli navštívit. Během soboty a neděle 
oslavy navštívilo celkem asi 500 diváků. Ti, kteří pamatují oslavy 75 let fotbalu, které se 
konaly před 15 lety, si určitě vzpomenou na spoustu deště a rozbahněný terén při zápase 
s internacionály ČR. Prostě k našim oslavám voda asi tak nějak patří.  
 

Názvy klubu. 
Politická doba v padesátých letech přispěla k tomu , že se i název klubu SK Sparta  v roce 
1948 měnil na Sokol Sparta, v roce 1952 na DSO Tatran ( Dobrovolná sportovní organizace, 
Tatran  podle  dřevařského závodu ve městě)  a v roce 1958 na TJ Sokol. A opět změna 
politických poměrů  po roce 1989 vedla ke změně názvu, kdy po osamostatnění Sokola byl 
fotbalový oddíl 12.11.1992 zaregistrován Ministerstvem vnitra pod  názvem TJ Kopidlno.V 
lednu 2013 valná hromada odsouhlasila změnu názvu  na FK Kopidlno a také tak je klub 
zaregistrován. 
 

Současnost. 
Elévové, přípravka – v roce 1998 přihlásil oddíl do soutěže okresního přeboru dvě mužstva, 
elévy a přípravku (věkové kategorie 6 – 8 a 9 - 10 roků). Později z důvodu nedostatku hráčů 
na okrese byla soutěž elévů zrušena. To znamenalo, že v soutěži přípravek dále hráli hráči ve 
věku 6 -10 let. V roce 2010 rozhodl OFS v Jičíně o nové struktuře soutěží a zavedl nové 
kategorie: mladší přípravka U - 9 (6 – 8 roků), mladší žáci U - 13 ( starší přípravka U – 11, 
9 – 10 roků a mladší žáci U – 13, 11 – 12 roků), kadeti ( starší žáci U – 15, 13 – 14 roků a 
mladší dorost U – 17, 15 – 16 roků) a starší dorost U – 19 (17 – 18 roků). Důvodem změny 
bylo zavést systém struktury, která je ve fotbalově  úspěšných  zemích Evropy. Naše kluby ale 
s tímto systémem zápasí pro nedostatek hráčů v jednotlivých kategoriích. Oddíl v létě 2010 
provedl nábor mladých nadějí a přihlásil do soutěže okresního přeboru mladší přípravku. 
V létě 2012 se do oddílu přihlásilo několik  mladších dětí a pod vedením trenérů se učí 
základům kopané a připravují se na vstup do mladší přípravky. Nazvali jsme je 
předpřípravkou. 
Mladší žáci – v roce 2010 oddíl přihlásil do okresního přeboru mladší žáky, kteří hrají tuto 
soutěž doposud. 
Žáci – tato kategorie po mnoha desetiletích skončila v roce 2010.  
Kadeti – tato kategorie sehrála v okresním přeboru pouze jeden soutěžní ročník 2010 – 11. 
Dorost – hraje dlouhá desetiletí v soutěžích většinou v okresním přeboru. V sedmdesátých a 
devadesátých letech hrál několik roků v I.A třídě. V roce 2006 oddíl využil možnosti  postupu 
z druhého místa okresního přeboru a přihlásil dorost do I.A třídy, ve které si vedl velice 
úspěšně na předních místech tabulky a v roce 2010 postoupil z druhého místa do krajského 
přeboru, což bylo historickým úspěchem klubu, a skončil na 11. místě. V tomto období vedl 
úspěšně mužstvo  trenér  Miloslav Havelka. V posledních letech pro nedostatek hráčů 
v okresním přeboru byla tato soutěž zrušena a zavedena  nová krajská I.A řída o 4 skupinách. 



V ročníku 2011 -12 hrál dorost ve skupině C „Podorlicko- jičínské“, v ročníku 2012 – 13 ve 
skupině A.   
Muži – oddíl má dvě mužstva A a B. A mužstvo hrálo v posledních letech v okresním 
přeboru a B mužstvo v okresní soutěži. Obrat nastal s příchodem nového trenéra Romana 
Horny v roce 2009, kdy po jeho vedením postoupilo v roce 2010 A mužstvo do I:B třídy (po 
deseti letech návrat do I.B třídy) a B mužstvo postoupilo z okresní soutěže do okresního 
přeboru. A mužstvo v ročníku 2010 – 11 se umístilo na 2. místě a v ročníku 2011 – 12 na 4. 
místě a cílem vedení klubu je postup do vyšší soutěže. 
     Úspěchy se také promítají do návštěvností zápasů, kdy na utkání A mužstva nejsou 
výjimkou  návštěvy 200 a více diváků a B mužstva 100 a více diváků. Dalším úspěchem 
klubu je to, že díky systematické práci s mládeží v posledním desetiletí, prakticky hrajeme 
zápasy jedině se svými odchovanci. 
 
 
 
 
 

          
 

 


