
Fotbal na Kladně

Vojtěch Krejča 9. C Mgr.  Ladislav Šulc



• Eugen Záruba 

• Emil Valenta

1901 první balon na Kladně

1901 mezi Buštěhradskou a nučickou dráhou byla postavena 
1. branka / 1902 2. Branka 

• TJ Sokol Kladno 1902 požádaní o založeni klubu se znakem pěticípé hvězdy



Historie klubu SK Kladno

• založeno 15. února 1903

• Do poloviny 60. let první liga

• 1969/70 Poslední sezóna v první lize na 36 let

• Návrat 2006

• 2010  Sestup do 2. ligy

• 2011 sestup do ČFL

• Nyní působí v divizi

 největší úspěchy - 3. místa v sezónách 1933/34 a 1946/47 



Slavní hráči SK Kladna
• František Kloz (19. května 1905, Mlékosrby — 13. června 1945, Louny) – většina 

kariéry v SK Kladno

 Jaroslav Burgr (7. března 1906, Velké Přítočno – 15. září 1986) -charakterizován 
jako tvrdý a rychlý bojovník se skvělým odhadem a nasazením po celý zápas.

• Josef Košťálek (31. srpna 1909, Kročehlavy — 21. listopadu 1971) –musel skončit 
předčasně kvůli okupaci, byl houževnatý, poctivě se připravoval k zápasům a 
dodržoval životosprávu 

• Josef Kadraba (* 29. září 1933 v Řevničově) – technicky vyspělý hráč, který hrál s citem
• a přehledem



Historie klubu SK Kročehlavy
• Vznik 26. 6. 1907

• Prvním předsedou Eman Sojka

• První název SK Achilles Kročehlavy

• 1928 finále mistrovství republiky (prohra 0:2 s Prostějovem)

• 1939 Divize, tam hráli až do roku 1947

• 1947 Kročehlavy krajské soutěže



HISTORIE FC SLAVOJ KLADNO

• Vznik 6. června 1919 

 První název SK Železničních zřízenců Kladno

 1950 – 1996 nesl oddíl název Lokomotiva Kladno.

• Největší úspěch byl zápas proti SK Kladno – Výhra 1:0 



Kladenský stadion Františka Kloze

 otevření  22. 10. 1914 kdy na stadionu proběhlo utkáním SK Kladno - SK Kročehlavy 3:3

 stadion je v provozu od roku 1914

 Původní kapacita  25 000, dnešní kapacita 10 000

 Roku 1969 byl stadion přejmenován po kladenském fotbalistovi Františku Klozovi.

 V roce 1951 škvárové hřiště nahradila tráva a v roce 1975 nové osvětlení 



Mládežnický fotbal

 SK Kladno má vysokou úroveň ve výchově dětí

 Hráči mohou poměřit síly s nejlepšími kluby v Česku

 Vývoj hráčů od prvních krůčků 

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



Doplňující otázky

 Za jaký klub si hrál a na jakém postu?

 Jakého fotbalistu by jsi vybral jako hráče číslo jedna na Kladně?

Tóth Marek (SK Kladno)



Děkuji Za Pozornost


