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Anotace  

Tato práce s názvem Fotbal na Kladně byla zpracována jako absolventská práce při 

ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633. 

Práce je zaměřena na kladenský fotbal, slavné hráče Kladna, stadion, fotbalové kluby 

na Kladně a v okolí                                 
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Úvod  

Absolventskou práci na téma Fotbal na Kladně jsem si zvolil proto, že jsem fotbal hrál a 

baví mě si ho občas zahrát. Bylo to pro mě jedno z nejlepších témat absolventských 

pracích.  

Díky této práci jsem poznal fotbalové legendy Kladna, a zjistil jsem mnoho informací o 

historii Kladenského fotbalu, a proto mohu v klidu říct, že mě toto téma bavilo 

zpracovávat. 

Při vytváření této práce jsem postupoval tak, že jsem vždy po přečtení nějakého 

webového portálu zformuloval a opravil text, v němž byl zachycen obsah a stručná 

charakteristika historie fotbalu. To doplnila kniha, kterou jsem si půjčil z knihovny. Poté 

jsem si vyhledal informace o fotbalových legendách Kladna a jejich předešlých klubech. 
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1 Počátky fotbalu na Kladně 

Do Kladna měl údajně přivést první balon Eugen Záruba. Záruba byl rodinný Kladeňák 

a studoval v Praze, kde se svými spolužáky hrál kopanou na Císařské louce. O školních 

prázdninách v roce 1901 měl přivézt z Prahy míč a zaujmout mladé nadšence, kteří 

vzájemně soupeřili na hřišti U Hvězdy. 

Dalším, kdo se podílel na počátku fotbalu na Kladně, byl Emil Valenta, který od roku 

1899 bydlel v Plzni, kde obdržel členskou legitimaci do klubu SK Plzeň. Fotbal hrál na 

vojenském cvičišti na Borech. Po návratu do Kladna vyprávěl kamarádům o této nové 

hře. Za finanční pomoci majitele kladenské pohřební služby pana Týfy byla na školním 

hřišti mezi Buštěhradskou a Nučickou dráhou postavena v roce 1901 nejdříve jedna 

branka a o rok později druhá. 

Studenti kladenské reálky si taky založili sportovní kroužek s názvem Čechie. 

Sportovci TJ Sokol nezaháleli. Požádali v roce 1902 o povolení k založení fotbalového 

kroužku Kladno se znakem pěticípé červené hvězdy. Skládali se na zakoupení míče a 

obstarání dresů. (Jágr, Oliverius, 2002) 
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2 SK Kladno 

SK Kladno bylo založeno 15. února 1903 jako Sportovní kroužek Kladno. V roce 1925 

se stal prvním prvoligovým klubem mimo Prahu. Do poloviny 60. let patřil ke klubům 

hrající první ligy, mezi největší úspěchy patří 3. místa v sezónách 1933/34 a 1946/47. 

Poslední sezóna v první lize na 36 let pro Kladno byla 1969/70. Návrat přišel po 

vítězství ve 2. lize v roce 2006. O čtyři roky později však klub končí v lize až patnáctý a 

sestupuje zpět do 2. ligy. A po roce problémů sestupuje i z 2. ligy a po dalších 2 letech i 

z ČFL. Nyní působí v Divizi.  

 

 

 

 

2.1. Historické názvy SK Kladna 

1903 – Sportovní kroužek Kladno, 1905 – Sportovní klub Kladno, 1948 – ZK Ocelárny 

Kladno, 1948 – Sokol Ocelárny Kladno, 1948 – sloučení se Sokolem Sparta Kladno a 

Sdružení tělovýchovných amatérských klubů Letná Kladno do ZSJ Spojené ocelárny 

národní podnik Kladno, 1953 – TJ Baník Kladno, 1957 – TJ SONP Kladno, 1977 – TJ 

Poldi SONP Kladno, 1987 – sloučení s TJ Poldi SONP Rozdělov, 1989 – TJ Poldi 

Kladno, 1992 – SK Poldi Kladno, 1994 – SK Agrox Kladno, 1994 – 1. FC Terrex Kladno, 

1996 – SK Kladno 

2.2. Slavní hráči SK Kladna 

František Kloz (19. května 1905, Mlékosrby — 13. června 1945, Louny) byl český 

fotbalista, československý reprezentant, legenda kladenského fotbalu, po němž se v 

Kladně dnes jmenuje fotbalový stadión. Za československou reprezentaci odehrál 10 

zápasů a vstřelil v nich 6 gólů (z toho 4 v jediném zápase – roku 1936 proti Maďarsku). 
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Jednou se stal mistrem republiky, roku 1931 se Slávií Praha, většinu kariéry však strávil 

v SK Kladno.  

 

František Kloz                    Jaroslav Burgr 

                                               

 

 

 

Jaroslav Burgr (7. března 1906, Velké Přítočno – 15. září 1986) byl český fotbalista, 

československý reprezentant. Fotbal začal hrát v Kročehlavech, odkud v roce 1928 

přestoupil do pražské Sparty. Za Spartu sehrál 625 zápasů. Jaroslav Burgr byl držitel 

stříbrné medaile z mistrovství světa v Itálii roku 1934 a účastník mistrovství světa ve 

Francii roku 1938. V reprezentaci odehrál v letech 1929 až 1938 celkem 57 zápasů. Byl 

charakterizován jako tvrdý a rychlý bojovník se skvělým odhadem a nasazením po celý 

zápas. 

Josef Košťálek (31. srpna 1909, Kročehlavy — 21. listopadu 1971) byl český 

fotbalista, československý reprezentant, který začal hrát fotbal v Kročehlavech, odkud 

roku 1929 přestoupil do Sparty, za níž sehrál 535 zápasů. Byl držitel stříbrné medaile z 

mistrovství světa v Itálii roku 1934. Zúčastnil se mistrovství světa ve Francii roku 1938. 

V reprezentaci odehrál 43 zápasů a vstřelil 2 góly, bohužel musel skončit v reprezentaci 

předčasně kvůli okupaci. Hrával zpravidla jako pravý záložník v řadě s Krčilem a 

Čambalem. Později, v roce 1945 hrál v obraně. Byl houževnatý, poctivě se k zápasům 

připravoval a dodržoval životosprávu. Ke konci fotbalové kariéry hrál a pak i trénoval v 

týmu Povážské Bystrice. 

 

 

Josef Košťálek  

                                Josef Kadraba 
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Josef Kadraba (* 29. září 1933 v Řevničově) je bývalý československý fotbalista. 

Začínal v Rakovníku, roku 1957 přestoupil ze Sparty do SONP Kladno a odtud pak roku 

1965 do pražské Slavie. Za ni v letech 1965 až 1967 nastoupil k 114 utkáním a dal v 

nich celkem 46 branek. Celkem nastřílel 117 ligových branek. Objevil se také 17x v 

reprezentačním mužstvu a byl členem kádru, který na mistrovství světa v Chile 

vybojoval stříbrné medaile. V semifinále vstřelil branku Jugoslávii. V roce 1967 odešel 

pracovat do Vídně. Byl technicky vyspělým hráčem hrajícím s přehledem a citem pro 

brankové příležitosti. Oceňován byl pro své umění ve hře hlavou. 

3 SK Kročehlavy 

Vznik klubu byl zaznamenán roku 26. 6. 1907, kdy se uskutečnila v Buštěhradské 

pivnici v Kročehlavech ustavující sraz. Prvním předsedou byl zvolen Eman Sojka a 

kapitánem Josef Kolský. Klub dostal název SK Achilles Kročehlavy. Barva klubu byla 

zelená a bílá, znakem je zelená pěticípá hvězda v bílém poli a v červeném okraji nápis 

SK Achilles Kročehlavy.  

Název klubu se v historii několikrát změnil, v roce 1909 na SK Kročehlavy, pod tímto 

názvem se hrálo, až do roku 1948 kdy došlo k přejmenování na TJ Sokol Kročehlavy. V 

roce 1950 přešel oddíl pod Masnu Kročehlavy. V roce 1952 převeden pod závod a hrál 

pod názvem Spartak KABLO Kladno. Další změna názvu byla  roku 1958. Od této doby 

nastupovali kročehlavští pod názvem TJ KABLO Kladno-Kročehlavy. V roce 2013 jse 

klub vrátil k názvu z roku 1909. 

Úspěšným rokem, pro Kročehlavy, byl rok 1928, kdy se SK Kročehlavy probojovali do 

finále mistrovství republiky s SK Prostějov, se kterým na hřišti SK Kladno prohráli 0:2. V 

roce 1939 se Kročehlavy probojovali do Divize a tam hráli až do roku 1947. Od roku 

1947 Kročehlavy hrály vždy na úrovni krajských soutěží. 
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4 Historie FC Slavoj Kladno 

Vznik Slavoje se uskutečnil roku 6. června 1919, kdy byl v hostinci Na Kovárně založen 

klub SK Železničních zřízenců Kladno. Rok nato byl přejmenován na SK Slavoj Kladno 

a od té doby se pravidelně účastní regionálních a vyšších soutěží. V letech 1950 – 1996 

nesl oddíl název Lokomotiva Kladno. 

 

K největším úspěchům patří účinkování ve třetí nejvyšší soutěži - České fotbalové lize, 

kde v ročníku 1994-95 obsadila 10. místo. K nezapomenutelným zápasům patří 

mistrovský zápas městského derby Lokomotiva Kladno proti SK Kladno z roku 1995, 

kdy domácí před tisícovkou diváků vyhráli 1:0. 

 

 

  

 

 

 

 

 

5  Kladenský stadion Františka Kloze 

Stadion je v provozu od roku 1914. Slavnostní otevření proběhlo dne 22. 10. 1914 kdy 

na stadionu proběhlo utkáním SK Kladno - SK Kročehlavy, které skončilo výsledkem 

3:3. Od počátku je používán klubem SK Kladno. Původní kapacita stadionu byla 25 000 

diváků, ale z důvodu nedokončené rekonstrukce v roce 1988 byla kapacita snížena na 

10 000 diváků. V roce 1951 škvárové hřiště nahradila tráva a roku 1975 byl stadion 
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rozšířen o umělé osvětlení. Roku 1969 byl stadion přejmenován po slavném 

kladenském fotbalistovi Františku Klozovi. Kvůli zvyšování úrovně fotbalu v Kladně a 

okolí, vztahu města Kladna ke sportu, a nadějím Sportovního klubu Kladno k postupu 

do I. ligy, se začala od roku 2003 připravovat zásadní rekonstrukce a rozšíření 

sportovního areálu Fr. Kloze. V roce 2006 v rámci rekonstrukcí, bylo vylepšeno a 

rozšířeno umělé osvětlení. V prosinci 2008 se v médiích spekulovalo, že by město 

Kladno mohlo odkoupit od klubu SK Kladno stadion za 45 milionů korun. 

 

 

 

 

 

 

6 Mládežnícký fotbal 

SK Kladno si v mládežnických kategoriích udržuje vysokou úroveň ve výchově 

mládeže v České republice. Mladí hráči můžou poměřit své síly s nejúspěšnějšími 

vrstevníky z celé republiky. Práce s mládeží v klubu je řešena vývojem mladých hráčů 

od jejich prvních krůčků v přípravce až po vstup do velkého fotbalu. Cílem práce s 

mládeží je výchova mladých, talentovaných fotbalistů a to nejen s ohledem na sportovní 

výkonnost, ale také z hlediska lidských a morálních vlastností. Vyvrcholením vývoje 

mládežnických hráčů je přechod nejlepších hráčů do  „A“ mužstva dospělých. 

7  Další fotbalové kluby na Kladně a okolí 

FK Rozdělov, Běleč, Zichovec, Sokol Blevice, Brandýsek, Sokol Braškov, Bratronice, 

Sportovní klub Buštěhrad, Viktorie Černuc, Doksy, Družec, Sparta Dřetovice, Slovan 

Dubí, SK Slavoj Pozděn, Sokol Hostouň, Sokol Hrdlív, Hřebeč, Sokol Jedomělice z.s., 

Sportovní klub Kačice, Kamenné Žehrovice, Novoměstský Kladno, Slovan Kladno, FK 

Sparta Doly Kladno, Sokol Klobuky, Sokol Knovíz, SK Lhota, SK Baník Libušín, Sokol 

Lidice, Sokol Neuměřice, Sokol Neuměřice, Sokol Olovnice, Sportovní klub Otvovice, 

Sportovní klub Pchery, METEOR Pletený Újezd, FK Žižice, Sportovní klub Slaný,  SK 

Slatina, Sokol Smečno,  Sportovní klub Stehelčeves, Baník Stochov, AFK Svinařov, 
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Baník Švermov, Sportovní klub Třebichovice, Sportovní klub Tořany z.s., Sokol Uhy, TJ 

Unhošť, FC Čechie Velká Dobrá , SK Velké Přítočno , Slovan Velvary , SK Vinařice , 

SOKOL VRANÝ , Sokol Zákolany , Sportovní klub Zlonice , Slavoj Zvoleněves , 

Vrbičany , Koleč , Tuchlovice , Dobrovíz , Sokol Holubice , Libčice , Velké Přílepy , 

Sokol Lodenice , Sokol Nové Strašecí , Tatran Rakovník , SK Rakovník , Rynholec , 

Srbeč  
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https://www.google.cz/search?q=sk+kladno+historie&client=firefox-b-ab&biw=1280&bih=890&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivwp6ouPHRAhWCthQKHRTHCt4Q_AUIBigB#tbm=isch&q=František+Kloz&imgrc=cWct6f5Ou6kYaM
https://www.google.cz/search?q=sk+kladno+historie&client=firefox-b-ab&biw=1280&bih=890&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivwp6ouPHRAhWCthQKHRTHCt4Q_AUIBigB#tbm=isch&q=František+Kloz&imgrc=cWct6f5Ou6kYaM
https://www.google.cz/search?q=sk+kladno+historie&client=firefox-b-ab&biw=1280&bih=890&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivwp6ouPHRAhWCthQKHRTHCt4Q_AUIBigB#tbm=isch&q=Josef+KOšťálek&imgrc=cIbHKfK4qHzsaM
https://www.google.cz/search?q=sk+kladno+historie&client=firefox-b-ab&biw=1280&bih=890&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivwp6ouPHRAhWCthQKHRTHCt4Q_AUIBigB#tbm=isch&q=Josef+KOšťálek&imgrc=cIbHKfK4qHzsaM
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WCthQKHRTHCt4Q_AUIBigB#tbm=isch&q=Josef+KO%C5%A1%C5%A5%C3%A1lek

&imgrc=cIbHKfK4qHzsaM: 

https://www.google.cz/search?q=sk+kladno+historie&client=firefox-b-

ab&biw=1280&bih=890&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivwp6ouPHRAh

WCthQKHRTHCt4Q_AUIBigB#tbm=isch&q=Josef+Kadraba&imgrc=RQ1tLj8KTfJb2M: 

http://www.krocehlavy.banda.cz/clanek/90083/historie-klubu/ 

https://www.google.cz/search?q=sk+kro%C4%8Dehlavy&client=firefox-b-

ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgoPCAiIPSAhUGbRQKHfi7AC8Q_A

UICCgB&biw=1280&bih=890#tbm=isch&q=sk+kro%C4%8Dehlavy+logo&imgrc=muSyg

doYsodB-M: 

https://www.google.cz/search?q=sk+kro%C4%8Dehlavy&client=firefox-b-

ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgoPCAiIPSAhUGbRQKHfi7AC8Q_A

UICCgB&biw=1280&bih=890#tbm=isch&q=sk+kro%C4%8Dehlavy+logo&imgrc=tlow8et

Q9AOY-M: 

https://www.google.cz/search?q=sk+kro%C4%8Dehlavy&client=firefox-b-

ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgoPCAiIPSAhUGbRQKHfi7AC8Q_A

UICCgB&biw=1280&bih=890#tbm=isch&q=sk+kro%C4%8Dehlavy+logo&imgrc=h_XHZ

F5tZat6VM: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stadion_Franti%C5%A1ka_Kloze#Historie 

https://www.google.cz/search?q=historie+stadionu+franti%C5%A1ka+kloze&client=firef

ox-b-

ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj5qMyd1ZTSAhWFCSwKHYgCBHk

Q_AUICCgB&biw=1280&bih=890#imgrc=WoxJzm2_NJZLaM: 

http://www.fcslavojkladno.cz/historie/ 

http://www.ofskladno.cz/index.php?page=kluby 

 

 

 

https://www.google.cz/search?q=sk+kladno+historie&client=firefox-b-ab&biw=1280&bih=890&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivwp6ouPHRAhWCthQKHRTHCt4Q_AUIBigB#tbm=isch&q=Josef+KOšťálek&imgrc=cIbHKfK4qHzsaM
https://www.google.cz/search?q=sk+kladno+historie&client=firefox-b-ab&biw=1280&bih=890&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivwp6ouPHRAhWCthQKHRTHCt4Q_AUIBigB#tbm=isch&q=Josef+KOšťálek&imgrc=cIbHKfK4qHzsaM
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