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1 Úvod 
 
 Vážení čtenáři, v počátku bychom chtěli především vyzdvihnout osoby, které se 

nesmazatelně podílely na činnostech klubu od historického spojení v roce 2000. Patří jim velké 

poděkování a poklona ať za krátkodobý nebo dlouhodobý podíl na chodu klubu, tak i za 

vynaložené síly pro organizovaný fotbal v Lounech. Klub by bez těchto lidí nemohl fungovat tak, 

jak funguje dodnes. V současnosti se o klub stará lounský fotbalový výbor v úzké spolupráci 

s hlavním sponzorem. Níže uvádíme seznam těchto osob, kterým lounský fotbal vděčí za svůj 

rozvoj. 

Domecký Pavel  

Domecký Petr  

Roháč Miroslav  

Kalivoda Jiří  

Klesal Josef 

Kostřáb Jaroslav 

Vydra Jiří 

Slušná Martina 

Kyncl Julius  

Gansel Miroslav  

Krampera František  

Daniš Josef  

Klonfar Jan  

Eymann Jan  

Danda Miloslav  

Hervert Stanislav  

Lebduška  

Domecký Vladimír  

Jantoš Petr 

Mildorf Václav  

Vent Miroslav  

Ledvina Jaroslav  

Janeček Rudolf  

Pelcman Radek  

Pavlas František  

Ježdík Josef 

Novotný Zdeněk  

Holata Radek  

Chaloupka Jiří 

Beneš Tomáš  

Veiglová Kateřina  

Šoltys Peter  

Jirmus Pavel  

Grund Marcel 

Strnad Jan  

Bubeníček Břetislav  

Baňka Jan  

Jantoš Jan  

Pokorný Jakub  

Petřík Luboš  

Laurich Milan 

Vent Miroslav ml. 

Schoř Václav 

Sadil Martin  

Schettl Pavel  

Dubský Bořivoj st.a ml.  

Korbel Milan  

Pihrt Pavel  

Pihrt Petr 

Spilka Josef  

Kubiska Zdeněk  

Šindelář Jiří  

Štajnc Pavel  

Korbel Luboš  

Jan Šíma  

Dubský Marek 

 Šidlof Karel  

Hora Jiří  

Fichtner Jan  

Bohm Jiří  

Maňaska Martin 

Fivébr Jan 
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2 Historie klubu 
 

Abychom lépe porozuměli historii fotbalového klubu v Lounech, který v současné době 

působí na hranici svých historických úspěchů, musíme se nejdříve seznámit s kluby a činnostmi, 

které předcházely vzniku jednotného fotbalu v Lounech. V následujících podkapitolách 

popíšeme historii předchůdců fotbalového klubu Louny a události, které jsou s nimi úzce spojené. 

2.1 SK Čechie Louny 

2.1.1 Vývoj klubu až do konce I. světové války 

Za počátek vzniku fotbalu v Lounech považujeme rozmach tohoto sportu v celém světě a 

nejvíce v Evropě, v období 20. století. Vznik světové federace zastupující a zastřešující fotbal po 

celém světě a rozvoj organizovaného fotbalu v České zemi, a hlavně díky Československému 

fotbalovému svazu, přivedl myšlenku na organizovaný fotbal i do menších měst, jako jsou právě 

Louny. Do té doby byl v Lounech fotbal provozován pouze pomocí sportovních spolků a kroužků, 

které tvořily jen hrstky nadšených mladíků, kteří náhodou vlastnili míč. Důvěru obyvatel, v kvalitně 

provozovaný klub, který by byl oficiálně registrován v Československém fotbalovém svazu, si však 

fotbal nezískal. Tento názor většiny obyvatel, ale v Lounech neodradil zájemce o sport. Absolutní 

původ myšlenky na fotbal v Lounech přišel v podstatě z ničeho. Ve městě, už v té době velmi 

sportovně založeném, kdy zde působily kluby veslařů, cyklistů, tenistů a atletický kroužek 

„Olympia“, se jako všude v okolí scházel nespočet mužů na večerní rozhovory v místních 

hospodách a restauracích. V červenci roku 1906 padla poprvé mezi těmito muži zmínka o 

fotbalovém míči, která rozpoutala obrovskou debatu a spekulace o možném provozu fotbalu. 

V horlivosti a nadšení této skupinky se dokonce vybraly příspěvky na fotbalový míč. Tím byl 

položen základ první pokladny týkající se fotbalových záležitostí. Myšlenka práce u fotbalu zůstala 

v lidech i po dlouhém večeru v hospodě. Právě proto se osm nadšenců shromáždilo 1. srpna 1906 

a oficiálně se pokřtili na „Sportovní kroužek Louny“. Za další tři dny už se sešli na ustavující schůzi 

v nynější budově Městského úřadu v Lounech a nad překvapení všech se toto shromáždění 

usneslo a rozhodlo o založení historicky prvního fotbalového klubu v Lounech.  V průběhu této 

schůze dostal klub i své první jméno „Sportovní klub Louny“, utvořený z původního Sportovního 

kroužku Louny. Pro to, aby klub mohl začít s provozem co nejdříve, byl zde zvolen i první výbor 

s prvním oficiálním předsedou, jak uvedl ve svém spise Adolf Roubal (1916). Tento den 

odstartoval fotbalovou éru v Lounech, kde se během své činnosti vychoval nejeden ligový 

fotbalista. 

 Počáteční nadšení u založení klubu zůstalo i nadále a nejen u stávajících členů. Podařilo se 

získat nové členy a s tím i větší aktivitu do provozu klubu. Hned 25. Srpna 1906 byly přijaty 

stanovy schválené výnosem č. 240812 c. k. místodržitelstvím v Lounech. S aktivní činností začal 

klub až v roce 1907. Do té doby se pouze trénovalo a to na hřišti v nedaleké vsi jménem Lužerady, 

udal ve své almanachu dlouholetý předseda lounského klubu Domecký (2006). V pramenech, 

z kterých jsme čerpali, je udán název Lužehrady. Při bližším prozkoumání informací jsme zjistili, že 
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souběžně s názvem Lužehrady se objevuje i název Lužerady, na některých starých mapách 

dokonce Bužerady či Bužehrady, což vysvětluje nesrovnalosti s vyhledáváním tohoto místa (Hertl, 

2004). První zápas odehrál klub Čechie Louny jako hostující tým v roce 1907 s Rakovníkem. 

Oficiálně první zápas skončil pro Lounskou Čechii velkou smolnou porážkou o sedm gólů. S touto 

porážkou se jistě v Lounech nechtěl nikdo smířit, a proto bylo po skoro sedmi měsíční zápasové 

pauze sehráno odvetné utkání. Konalo se po půlroční odmlce a výsledek byl ještě horší než 

v prvním zápase. Hráči Čechie sice dokázali dát Rakovníku dvě branky, ale ani to nepomohlo 

smutnému výsledku s rozdílem deseti branek.  Navzdory tomu, že byly sehrány pouze dva zápasy, 

se výbor klubu usnesl k zákazu konání jakýchkoliv dalších zápasů. Klub s touto ideou vydržel 

fungovat pouze po zbytek roku (Klein, 1976). 

2.1.2 První neshody klubu 

Na počátku roku 1908 už se přístup výboru přestal líbit některým z jeho členů a hráčů. Ti 

se po neshodě jak ve finanční stránce klubu, tak i v jeho řízení, rozhodli odejít. Po tomto rozdělení 

názorů mezi členy, klub Čechie Louny fungoval spíše jen na půl. Naopak ti co odešli, nemarnili čas. 

V čele s A. Roubalem po získaných zkušenostech založili v červnu 1908 nový klub. Klub nesl název 

„Atleticko-fotbalový kroužek Olympia“, což uvedl ve svém spisu S. Klein (1976). Zaznamenávání 

názvů klubů v té době bylo různé, proto Martinovský (1986) a Domecký (2006) ve svých 

almanaších uvedli název „Sportovní a fotbalový klub Olympia“. Tento klub rychle vzkvétal a jeho 

řady se početně rozrostly. Hned od počátku svého založení, sehrál klub hned několik zápasů. 

Zápasy byly sehrány nejen s okolními kluby jako SK Zlonice a SK Cítoliby, ale i s  Rakovníkem, 

prvním soupeřem Čechie. Mezitím byl klub Čechie Louny donucen ke stagnaci a tím i 

k přehodnocení svých původních názorů, které byly příčinou rozdělení. Výbor uznal své chyby a 

začalo jednání s novým klubem Olympie o sloučení a vytvoření staronového jednotného klubu.  

Po necelých čtyřech měsících od odloučení se členové klubů dohodli a ještě téhož roku 

spojili své síly v jeden klub nesoucí společný původní název „S. K. Čechie Louny“. „Přijetí tohoto 

názvu je projevem vlastenectví, kterým tehdy čeští lidé projevovali touhu po státní samostatnosti 

(Domecký, 2006, s. 1). V čele nového klubu byl prvním předsedou JUDr. Jindřich Lamka a jeho 

pravou rukou a jednatelem klubu už dříve zmíněný A. Roubal. Toto nové řízení klubu působilo 

s velkou úspěšností a efektivními výsledky pro klub a to hned od svého počátku. Důkazem toho 

byla výhra ještě v témže roce proti silnému SK Meteor Kladno. Nový předseda byl velmi aktivní a 

pro klub velkým přínosem i nadále. Z jeho dalších klubových zásluh, tentokrát především pro 

radost hráčů, bylo získání vlastního prvního stálého hříště a to hned v průběhu roku 1909. Toto 

hřiště se stalo domácím chrámem pro hráče Čechie a jen těžko si soupeři, ať už stejně kvalitní či 

dokonce ligový, odtud odváželi bodový zisk (Klein, 1976). Vlastnictví hřiště umožnilo nejen pocit 

domácího prostředí, lepší dostupnost pro trénování, větší kvalitu tréninků a zápasů, ale i zvýšení 

počtu odehraných utkání. Přesto, že v této době neexistovala žádná řádná a pravidelná soutěž, 

která by byla pod oficiální záštitou tehdejšího fotbalového svazu, byla většina utkání sehrána se 

stejnými soupeři a v soutěžním odvetném duchu. Mezi soupeře, kterým Čechie čelila, byly 

například kluby z okolních měst jako například Rakovník, Zlonice, Plzeň, Slaný, Roudnice, 

Libochovice, a Kladno (Martinovský, 1986). Nárůst kvality fotbalu v Lounech inspirovalo i ostatní 

malé fotbalové kroužky, které jak už byl zmíněno, fungovaly už před vznikem prvního fotbalového 



4 
 

klubu v Lounech. Jedním z nich bylo školní mužstvo lounské reálky. Toto mužstvo se postupně 

posilovalo a roku 1910 se stalo jedním ze soupeřů lounské Čechie. Klub působil bez výrazných 

problémů a roku 1911 dokonce oslavil pětileté výročí. A. Roubal byl za své zásluhy o kopanou 

oceněn roku 1913 prvním čestným členstvím a zároveň na podzim téhož roku byl navzdory 

odporu rakouského fotbalového svazu u zdárného jednání ve Vídni o česko-německé spolupráci 

na úseku kopané, umožňující zápasy mezi českými a německými kluby. Tato spolupráce se na jaře 

1914 rozšířila na většinu dolnorakouských a vídeňských klubů. Dle spisu S. Kleina klub celkově do 

roku 1914 sehrál 77 zápasů, z nichž bylo 36 vítězných, 13 remízových a 28 prohraných. Od 

uzavření česko-německé spolupráce až do listopadu roku 1914 sehrála Čechie i prvních 5 zápasů 

s německými soupeři DFC Bohosudov, SK Sparta Dubí, BK Most a DFC Bílina (Klein, 1976). 

2.1.3 Neblahý vliv první světové války 

  Rozkvět a radost z fotbalu v Lounech trval do roku 1914. Vypuknutí první světové války 

s sebou přineslo přerušení slibně se rozvíjející činnosti klubu. Mnoho hráčů muselo narukovat na 

vojnu a tím přerušit činnost v klubu. Na obyvatelstvo dopadly útrapy, které válka přinesla. Rychle 

se na fotbal přestalo pomýšlet, také díky přerušení rozvíjejícího se fotbalového dění ve světě a 

rozpuštěním Českého fotbalového svazu. Vyvrcholením bylo úplné zastavení aktivní fotbalové 

činnosti. Tato úplná nečinnost trvala pouze tento rok. Vztah k fotbalu v Lounech byl silnější, a 

proto od roku 1915 klub fungoval dál, ač jen spíš pro potřeby uvolnění mladých hráčů od 

válečného dění. I přes útlak války sehrála Čechie několik zápasů s místními kluby. Během války se 

bohužel nevrátil bez mála celý tým Čechie. Na jejich počest byla uspořádána sportovní tryzna. U 

hřiště byla vysazena lípa, která dodnes uchovává u svých kořenů památku na padlé. „Na paměť 

padlých zasadili lípu, pod její kořeny vložili plechovou krabici. Do ní byl umístěn pamětní list s tímto 

obsahem: „Zde na hřišti Čechie v Lounech v desátém roce činnosti, v době dosud zuřící světové 

války, vsazujeme dne 9. 4. 1916 pamětní lípu, a to pro památku našich padlých druhů a přátel. 

Budiž nám dlouho zachována (Martinovský, 1986, s. 4).“ V rozhovoru s nynějším předsedou klubu 

FK Louny, Pavlem Domeckým (2017), jsme se dozvěděli, že památná lípa byla během úpravy okolí 

hřiště z bezpečnostních důvodů poražena. Vzpomínka na padlé však nadále zůstává opodál 

v podobě kamenného památníku. 

2.1.4 Meziválečný klubový rozkvět v Lounech 

Snaha o návrat na předválečnou činnost klubu byla už roku 1917. Trvající válka však tuto 

činnost stále neumožňovala. Po konci první světové války a Čechy vytouženém osamostatnění 

československé republiky roku 1918 mohlo konečně začít i navázání na aktivní fotbalovou činnost. 

Počátek ale nebyl lehký. Jak už bylo zmíněno, z války se nevrátila většina hráčů lounské Čechie. Ale 

i přes to, že fotbal neměl ke svému růstu příznivé podmínky, zájem o obnovu klubu byl stejný jako 

při jeho zakládání. 

 Velký zájem chlapců a mužů podnítil utvoření tří fotbalových kolektivů v klubu. Byla to A i 

B družstva a dorost. Toto rozčlenění bylo nedostačující a někteří členové a hráči se rozhodli roku 

1919 o založení vedlejšího samostatného klubu nesoucí jméno „AFK Sparta Louny“. Klub, díky 

zkušenostem z Čechie, měl vysokou úroveň a hned od počátku byl velmi dobrým soupeřem pro 
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velmi silné týmy v okolí. Dokázali dotáhnout utkání do úspěšných remíz s městskými kluby Kladna, 

Slaného, Rakovníku a Mostu. Klub byl stále spíš ve stínu Čechie. Působil na hřišti hned za městem 

na tzv. „tržáku“, kde se konaly různé trhy. Později se pro nesrovnalosti v pokladní knize klub 

rozpadl. To netrvalo dlouho a klub byl později oficiálně po 4 letech svého působení jako AFK 

Sparta Louny uznán jako nový klub a přejmenován na „SK Louny“. V této době bylo mnoho 

kroužků, které se snažily o klubovou konkurenci stávající Čechii. SK Louny proto později nebyl 

jediným klubem, který byl městským soupeřem pro první lounský klub (Domecký, 2006). Zájem o 

kopanou byl značný, a proto na počátku třicátých let byl založen další fotbalový klub „SK Meteor“. 

Rovněž při JPT byl zřízen fotbalový oddíl Rudá Hvězda. Zájem o fotbal nerostl jen v Lounech, ale i 

v okolí. Vznikaly okolní kluby a nejen v Lounském okrese (Klein, 1976).  

Současně spojením několika svazů ve fotbalovou asociaci, jako například 

československého, maďarského, německého a dalších, odstartovalo novou éru v soutěžním 

fotbale. Zaváděly se řády a soutěžní pravidla. Týmy byly podle umístění rozděleny do tzv. žup. 

Lounský fotbal spadal pod Severo-západočeskou župu, v které hrály dva, v té době nejsilnější 

lounské kluby, Čechie a SK Louny. Oba týmy reprezentovaly Louny velmi úspěšně a držely se vždy 

v popředí mezi všemi ostatními. Čechie Louny se s nárůstem úspěchů rozrůstala nejen o nové 

členy, ale i po finanční stránce se jí nevedlo zrovna špatně. Začalo rozšiřování klubových prostor, a 

jeho následné nové oplocení okolo celého areálu. V tomto nově vybudovaném areálu roku 1922 

odehrála Čechie své první utkání se slovenským klubem ŠK Tatran Spišská Nová Ves. 

V následujících letech se prostory rozrostly ještě o čtyři nové tenisové kurty pro rozptýlení a to 

nejen fanoušků lounského fotbalu (Martinovský, 1986). Další důležitou součást vývoje klubu 

bereme získání klubových barev, které jsou psychickou podporou každého klubu. „V roce 1926 

velký příznivec fotbalu pan Pecháček daroval Čechii vlastnoručně zhotovený a vyšitý velký 

modrobílý prapor ve tvaru trojúhelníku (Domecký, 2006, s. 3).“ Tímto činem neplánovaně určil a 

stvrdil klubové barvy na modrou a bílou, které reprezentují a slouží klubu do dnes. 

Úspěšné období Čechie pokračovalo dále a roku 1928 získává uznání zařazením do 

Podřipského poháru. Hned první rok účasti tento pohár vyhrála a během dalších 5 let ho získala 

ještě dvakrát. V klubu panoval klid a vítězná nálada. Po období neúspěchů a rozdělování nastala 

doba úspěchů. To se potvrdilo roku 1930, kdy se Čechie stala přeborníkem Severo-západočeské 

župy. Stejnými výsledky si vedl i dorost Čechie, když roku 1931 oslavil obhajobu vítězství župy. A 

mužstvo pokračovalo s velkým úspěchem dále a každý rok oslavilo nějaké vítězství, ať už župní 

nebo pohárové tak i dorostenecké (Martinovský, 1986).  V roce 1933 přišla reorganizace soutěží. 

Inspirací pro tuto změnu byly události ve světě. Československý svaz fotbalu uveřejnil nový 

přestupní řád. Všem župám, klubům a hráčům ČSSF. Dne 1. ledna 1933 vešel v platnost nový 

přestupní řád ČSSF (AOKL, 1933). Vedle nákupu a prodeje hráčů vzniklo i nové uspořádání 

soutěže. Mimo té nejvyšší, státní ligy, bylo zřízeno 5 divizí, na které navazovalo mistrovství 

jednotlivých žup. Čechie Louny díky vítězství v tomto ročníku Severo-západočeské župy mohla 

hned bojovat o postup do prvního ročníku divize a tím hrát druhou nejvyšší fotbalovou soutěž této 

doby (Klein, 1976). První pokus o postup byl bohužel marný. Čechie prohrála v zápase o postup 

s vítězem Jihočeské župy, SK České Budějovice. Následný ročník Čechie opět bojovala o postup do 

divize a to z druhého místa. Postup se, ale znovu nepovedl. I přes neúspěch postupu bylo toto 
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období fotbalovým vrcholem pro tento klub. Nejen A družstvu se dařilo, ale i dorost oslavil svůj 

třetí titul v župě (Domecký, 2006).  

Po dvou nezdařených pokusech o postup bylo potřeba něco změnit a i na Čechii nakonec 

proběhl nákup hráčů, který se ve fotbale začal slibně rozvíjet. Rok 1935 byl pro Čechii méně 

úspěšný a mužstvo bylo doplňováno nákupy hráčů. Nákupem se nic nevyřešilo a výkony příchozích 

hráčů na úspěchu klubu nepřidaly. Nastalo několikaleté období výkonnostního útlumu a podílela 

se na tom i skutečnost, že řada hráčů klubu hrálo i za Meteor Louny, klub, který v té době slavil 

mnoho významných vítězství. Hráči přihlášeni v klubech pod záštitou ČSSF využívali povolení hrát 

za kluby s členstvím v tzv. „STAK“. Toto povolení trvalo jen pár let a pro odpor klubů, kterým 

odcházeli hráči do Meteoru, se postupně toto pravidlo zrušilo. Hráči, kteří hráli jinde než ve svých 

klubech, byli po dořešení situace distancováni a pro svůj klub byli v podstatě zbyteční. Čechie tedy 

přišla o mnoho dobrých hráčů a situace s neúspěchy se tím ještě zhoršila. Podzimní část soutěže 

roku 1937 odpovídala všem předcházejícím událostem a přinesla děsivou hrozbu sestupu. Na jaře 

následujícího roku byla hrozba odvrácena sledem několika skvěle odehraných zápasů. Rok 1938 

přinesl již očekávanou reorganizaci soutěže a převádění klubů spadajících pod STAK pod záštitu 

dobře fungujícího ČSSF. Do nového roku měla tedy přijít soutěž, která měla konečně porovnat 

kvality všech organizovaných klubů (Martinovský 1986).  

2.1.5 Období II. světové války a její dopad na klub 

Změna ještě nebyla úplně dokonána a přišla nová reorganizace způsobená přicházejícím 

válečným obdobím. Podmínky pro veškerý normální život se hodně změnily a přišlo německé 

zabírání pohraničí Čech. Zabírání území zároveň hodně omezilo povolení cestovat, a proto se 

posunuly všechny kluby blíže k Praze a Čechie Louny byla přiřazena do středočeské župní soutěže, 

ve které měla za soupeře i sousední lounský klub SK Louny. V této soutěži se Čechii příliš nevedlo, 

odcházeli hráči v důsledku války, ať už zúčastněni nebo schováni před Němci pod hrozbou 

odvedení do koncentračních táborů. Klubu v této situaci hrozil opět sestup, i když v jiné soutěži 

než poprvé. I přes to, že dokázal sehnat na rychlo nějaké nové hráče, už ho to od pádu 

nezachránilo a rok 1941 se zapsal jako sestupový, až do I. B třídy. Sestup už se příchodem nových 

hráčů odvrátit nedal, ale dalo se díky nim v následujícím roce postoupit zpět. A tak se také stalo a 

na předešlý neúspěch se rychle zapomnělo. Během následujících let druhé světové války se Čechie 

úspěšně držela v I. A třídě středočeské župy a bez výrazných problémů hrála vyrovnané zápasy 

s ostatními účastníky (Domecký, 2006).  

S koncem války roku 1945 se postupně začalo vše vracet do původního stavu. Poválečná I. 

A třída byla velmi kvalitní a Čechie dokázala porazit SK Teplice a uhrát remízový zápas s SK 

Mostem, který se hrál před 12 000 diváky. Mezi Mostem a Teplicemi se v té době rozhodovalo o 

postup do I. ligy. V průběhu roku 1947 přišly do klubu nové posily. Později se ale ukázalo, že o 

posílení nešlo. Výkony se nezměnily a rozhodně nepřidaly ke snaze o získávání nových úspěchů 

klubu. V poválečném čase si všechna vedení lounských klubů myslela, že obnova fotbalu 

takového, jaký byl před válkou, bude lehké, rychlé a k radosti všem i úspěšné. V tomto názoru se 

spletla a byla nucena k radikálním změnám (Martinovský, 1986).  
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V říjnu roku 1948 dochází ke sloučení SK Čechie a SK Stepo Louny a následující měsíc téhož 

roku se připojuje i Meteor pod společným jménem Sokol Louny. Ve spojené lounské kluby dávalo 

důvěru mnoho fanoušků fotbalu. Převládající rivalita dvou soupeřících klubů o prvenství 

v Lounech však byla silnější. Někteří hráči se sice už ze společného hřiště znali, z dob nepříliš 

chváleného svazu STAK, ale velká většina zbývajících tuto skutečnost, že budou hrát po boku 

soupeře a pod společným jménem, neunesla. Na začlenění těchto hráčů měl vliv i vzájemný 

negativní vztah mezi členy výborů, kteří se stejně jako hráči museli naučit pracovat na činnostech 

klubu společně. Vše vyústilo odchodem skoro poloviny hráčů. Klub ve zmatku nemohl fungovat a 

veškerá činnost nemohla dopadnout jinak, než sestupem do I. B třídy (Klein, 1976).  

Snaha o vzpamatování přišla hned po sestupu. Členové výboru, kteří zůstali a rozhodli se 

s neúspěchy něco dělat, začlenili klub do „ZSJ Železničář“. To přivedlo do klubu i pár nových hráčů. 

Nově sestavený tým pokračoval v práci a snažil se postoupit zpět o soutěž výš. K tomu pomohl rok 

1951, kdy přišlo rozhodnutí o zrušení I. B třídy a její nahrazení okresní soutěží. Okres poté nově 

složený tým vyhrál. Následujícím úkolem bylo vyhrát kvalifikaci o postup. Už v té chvíli bylo jasné, 

že si lounští tento postup nenechají vzít. Kvalifikaci vyhráli a mohli opět reprezentovat Louny v I. A 

třídě. Vstup do ZSJ Železničář pomohlo k postupu a dále i k rozšíření areálu Čechie. V roce 1952 

byla zahájena přístavba levé části kabin a velkou aktivitu zde prokázali i samotní hráči. Výstavba 

nových kabin se vydařila, naopak hráči a výbor byl tak zaneprázdněn chodem výstavby, že se skoro 

zapomnělo na samotný fotbal. Po fotbalové stránce se přestalo dařit a tým byl nucen znovu 

sestoupit o soutěž níž. Během let, která nadcházela, se výkony hráčů výrazně zlepšily a za tři 

sezóny od svého posledního sestupu z I. A třídy se dostali až do krajského přeboru. Na konci půl 

století od vzniku Čechie Louny klub v poklidu působil v krajské soutěži. V té už se ale od roku 1955 

neprezentoval jako klub Čechie a přijal nové jméno „TJ Lokomotiva Louny“ (Martinovský, 1976). 

2.1.6 Lokomotiva Louny 

 Počátek druhého půlstoletí působení klubu s sebou přinesl i sestup z krajského přeboru. 

Sezónu v letech 1956 až 1957 Lokomotiva odehrála v I. A třídě, se kterou měla už dlouholeté 

zkušenosti. Sestupovou situaci celý klub velmi podcenil. Vedení se nečinilo tak, jako 

v předcházejících letech a hráči ve svých výkonech výrazně polevili. Fotbalisté Lokomotivy Louny 

zhodnotili svoji poměrně bohatou, avšak již méně úspěšnou činnost v uplynulé sezóně. Mistrovské 

mužstvo, účastník I. A třídy, v závěru mistrovství polevilo, skončilo na devátém místě a stalo se 

čtvrtým sestupujícím. Pro rok 1957 byla Lokomotiva zařazena do I. B třídy, kde se setkala 

s tehdejším městským rivalem Spartakem Louny. Současně se sestupem přišlo rozhodnutí UV 

ČSTV o novém systému soutěží, rozděleném na tři odvetná kola v obdobích jaro, podzim, jaro 

(Lojín, 1960). Lokomotiva rázem neměla kam spěchat s dalšími úspěchy a právě proto přišel výbor 

s novým ideálem. Poprvé se začalo s jednáním o výchově vlastních hráčů. To vedlo k zaměřené a 

plánované práci s mládeží a klub to velice rozvinulo a posunulo po profesionální stránce. Tato 

práce měla přinést nejen možnost používání svých vlastních vychovaných hráčů, ale i možnost 

jejich prodeje a získávání financí ku prospěchu klubu. Hlavním angažovaným členem, který se 

nejvíce podílel na nové myšlence klubu, byl samotný trenér tehdejšího A-mužstva. Ten položil 

základ práce s mládeží, který známe doposud. Svou tvrdou práci a trpělivost stvrzoval následně i 
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výsledky. V roce 1960 přivedl trenér Lojín žáky jako přeborníky okresu do vysněného žákovského 

ráje, kterým byl celostátní turnaj v Přelouči (Domecký, 2006).  

S úspěchem mládeže přichází i úspěch A-týmu, který dokázal postoupit zpět do I. A třídy. 

Když už se klub vzpamatoval ze spojení, sporů a sestupových období, uskutečnila se navíc roku 

1960 nová reorganizace a rozšíření území lounského okresu. Tím se uskutečnila i změna soutěží a 

některé kluby z žateckého a podbořanského okresu, ať už v té době hrály krajskou nebo okresní 

soutěž, spadaly nově do fotbalového okresu Louny. Narostl počet klubů v I. A třídě, a byly 

utvořeny tři skupiny označeny písmeny A, B, C. Klub Lokomotiva Louny patřil do skupiny B. Zbytek 

klubů byl organizován v okresních soutěžích a to v okresním přeboru, III. třídách, IV. třídách, 

včetně dorostu a žáků. V dalších letech se Lokomotivě dařilo, každým rokem se svými výkony 

posouvala výš. Důkazem byl i postup do lepší soutěže. 

 Pravidelné dobré výkony byly následně oceněny postupem do krajského přeboru roku 

1969. Ani B-tým nebyl pozadu a jako vítěz okresní soutěže postoupil do I. A třídy. v Krajském 

přeboru se Lokomotiva držela, jak to jen šlo. Jeden rok se prezentovala dobrými výkony a druhý už 

sestupovala zpět do nižší soutěže. Těžce vybojovaná krajská soutěž byla tímto lounskému klubu 

opět vzdálená. Dalších pár let na to se o postup vůbec nehrálo. Jen týmy mládeže měly úspěšné 

období a bojovaly o vrchol krajské soutěže. Od roku 1973 se A-tým účastnil prvního ročníku 

zimního turnaje „O putovní pohár Únorového vítězství“, který se hraje každoročně. Zkušenosti 

nasbírané z lepších zápasů, a to nejenom v turnajích ale i domluvených zápasech, jako například 

s ligovým klubem Košice, pomohly Lokomotivně k druhému postupu do krajského přeboru v roce 

1974. Po postupu A-týmu se daří i všem ostatním týmům klubu. Od B-týmu v I. A třídě až po 

přípravku v krajském přeboru. V těchto letech už měla Lokomotiva Louny sedm vlastních týmů a 

díky dobré práci s mládeží z toho bylo pět mládežnických. Rok 1975 byl rokem obnovy areálu. Bylo 

provedeno zatravnění poškozených míst hrací plochy i hrubá stavba nové vstupní brány do areálu. 

Tato brána zde stojí do dnes a je nejen chloubou, ale i motivací pro hráče i fanoušky klubu. Každý 

člověk, který její konstrukcí projde, pozná, že přišel na lounský stadion. Pro soupeře naopak 

působí jako pomyslný strach z domácího prostředí což je sice nepatrný, ale důležitý vliv na hráče 

(Martinovský, 1986). 

Krajský přebor vydržel v lounské Lokomotivě celkem devět let. Desátý rok, rok 1983, byl 

sestupový. Na mládežnické týmy to nemělo ale žádný vliv. Ty se s občasnými sestupy pohybovaly 

téměř stále v krajském přeboru. Práce s mládeží byla stále dokonalejší a soustředilo se na ni stále 

větší a větší množství lidí. Počínaje trenéry přes fanoušky a rodinné příslušníky. Zájem okolí už 

tedy nepadal pouze na mužský A-tým. Pořádalo se mnoho turnajů a zápasů pro dorost, žáky i 

přípravky. Zúčastnit se mohly i děti, které fotbal vůbec nehrály, protože byly městem Louny 

pořádány akce a turnaje, kde se mezi sebou utkala družstva složená z výběrů žáků každé školy. 

Příkladem takového turnaje byl květnový „Turnaj osvobození“ pro lounské školy, jako podíl 

sportovnímu využití neregistrované mládeže. Tato spolupráce s městem završila v těchto letech 

osmdesátý rok činnosti klubu Lokomotiva Louny. Konec devadesátých let přečkával klub mezi 

průměrnými týmy I. A třídy, ale hned počátkem dalšího desetiletí se hráči v Lokomotivě probudili 

a dotáhli sezónu 1991 k postupovému konci (Domecký, 2006).  
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S nečekaným postupem přišlo i nečekané znovuzrození názvu Čechie Louny. V lednu téhož 

roku byla sepsána a podepsána smlouva o předání majetku mezi TJ Lokomotivou Louny, jakožto 

zástupcem obnoveného sportovního klubu Čechie Louny, jejíž činnost byla minulým režimem 

1948 likvidována. Všechen majetek, který byl v minulých letech odebrán, se vrátil zpět. Do klubu 

tímto přišla movitá i nemovitá podpora, s kterou místní výbor v celkové euforii nenaložil příliš 

rozumně. Dle pramenů docházíme k závěru, že se klub oficiálně vrátil k názvu Čechie Louny. Tento 

název byl od vrácení majetku použit ve všech oficiálních zmínkách, v novinových článcích i 

statistikách (AOKL, 1992).  

Úspěch po stránce ekonomické však zastínil neúspěch fotbalový. Klub nezvládl boje o 

udržení v krajském přeboru a hned po roce se opět vrátil zpět do I. A třídy. Zde se výrazně 

projevilo i naložení s financemi klubu. Náklady a výdaje mnohokrát vzrostly. Vedení se 

neostýchalo platit hráčům větší částky a nakládat s penězi bez rozmyslu. Zjištění špatné situace 

přišlo příliš pozdě a klub byl nucen se zadlužit. Vše se odrazilo i na morálce hráčů, kterých už v té 

době bylo poskromnu. Nastalo masivní jednání s potencionálními sponzory a to ať už městskými 

tak i soukromými (AOKL, 1993). Krize s sebou přinesla i další pokles výkonnosti. Tým najednou po 

sestupu z kraje klesal i v I. A třídě. Hráči začali odcházet pryč a klub byl dokonce nucen pro sezónu 

1997 odhlásit B-tým ze soutěže a následně ho i prozatímně zrušit. A-tým vynaložil obrovskou sílu 

napravit vzniklé škody. Štěstí však týmu nepřálo a dál, i když těsnými výsledky, prohrával zápas za 

zápasem. Čechie tyto boje nezvládla a po mnoha letech sestoupila až do I. B třídy. Sestup do 

podprůměrné soutěže byl nepřijatelný. Přišla nutná změna trenéra a sním i příchod posil. Přetlak 

hráčů v sousedním úspěšném Meteoru umožnil některým z nich zůstat u fotbalu v Lounech a 

přestoupili do Čechie, která potřebovala každou pomoc. Během přípravy na další sezónu obměnila 

Čechie skoro celý tým. Dle novinových záznamů v lounském fotbalovém archivu se dozvídáme, že 

většina nových posil přišla právě ze sousedního Meteoru Louny (AOKL, 1998) 

Cíle v té chvíli byly jasné. Vrátit se co nejdříve do I. A třídy. Do podzimní části vstoupila 

Čechie dobře. Ke spokojenosti vedení klubu to ale zdaleka nestačilo. Tlak, který byl vyvíjen na 

hráče, se patřičně podepsal na jejich výkonech a před koncem první části soutěže byla I. A třída v 

nedohlednu. Jediným, kterým se podprůměrná soutěž na Čechii líbila, byli fanoušci. Ti si účast 

Čechie v I. B třídě naopak pochvalovali, neboť najednou měli řadu zápasů derby navíc. Tuto radost 

dělal klub fanouškům stále dál. Cíl, který si zadal, totiž nebyl splněn. Soutěž ohraničující okresní 

fotbal zůstala na Čechii až do roku 2000. (AOKL, 2000). V období následujícím se zrodilo velké a 

dlouhá léta očekávané spojení lounského fotbalu a vznikala nová historie bez městských rivalských 

soubojů. 
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2.2 Meteor Louny 

2.2.1 Vývoj klubu do II. světové války 

V roce 1921 se fotbal na Lounsku opět rozmáhal a to nejen mezi muži, ale i mezi mladými 

chlapci. Ti si velmi rychle oblíbili tuto hru, která pro ně po válce byla absolutní novinkou a tam kde 

se dalo, jí samozřejmě provozovali. Nadání mladíků si brzo všimli hráči Lounského fotbalu a navrhli 

jim, ať se přihlásí do žákovských družstev prvního Lounského fotbalového klubu. Chlapci na radu 

starších dali a přihlásili se do mládežnického družstva. Jenže v té době výchova fotbalové mládeže 

v podstatě nebyla a díky nepříznivým podmínkám pro lounský mládežnický fotbal, se o něj nikdo 

pečlivě nestaral. Situaci ve své výpovědi popsal Josef Fára: „Byli jsme však zklamáni, neboť si nás 

nikdo nevšímal. Tento neúspěch nás nijak neodradil, koupili jsme si z těžce nastřádaných peněz 

vlastní míč a učili jsme se sami (Domecký, 2006, s. 38). Na popud svému velkému nadšení do 

fotbalu a znechucení z přístupu klubů k mládeži se chlapci rozhodli, v čele s důležitou osobou pro 

lounský fotbal Josefem Fárou, že založí svůj vlastní klub. Ve svém původním kroužku 

pojmenovaném podle ulice SK Široká bylo chlapců přece jenom málo na založení takového klubu, 

a proto sháněli své vrstevníky po celém městě. V Lounech se v té době fotbal výrazně klubově 

rozrůstal a každá větší skupinka nadšenců zakládala podobné spolky či kroužky, a tak se roku 1922 

dohodli s kroužkem tvořícím se ve starých kasárnách na spolupráci. Dohoda se uskutečnila na tzv. 

„hluboké cestě pod mezí“, což byla cesta, která vedla k už v té době novým kasárnám. Tímto vznikl 

významný fotbalový klub nesoucí název „Meteor Louny“. Jeho hráčům se říkalo Meteorská 

lounská chasa. Hřiště bylo za výstavištěm a říkalo se mu „v trávníku“. Tam se také konala cvičení 

proletářské tělovýchovy a lounská malá Spartakiáda (Klein, 1976). 

Členům tohoto nového klubu bylo pouze od 12 do 16 let a neměli zkušenosti s činnostmi 

ohledně vedení klubu. Klub tedy působil jen jako neorganizovaný a sehrával utkání proti sobě 

rovným klubům z okolních vesnic. Později byly dohodnuty i zápasy se svazovými kluby, ale nebyly 

nikdy a nikde zaznamenány. Veškeré schůze se konaly na místech, která byla zrovna k dispozici, 

jako například v domácích prostorech některých z chlapců či ve volné přírodě. Stále se hrála nová 

a nová utkání a tým začínal mít dobrou kvalitu. O klubu se začalo povídat mezi lidmi a to přilákalo 

mnoho nových členů, které neodradila ani skutečnost, že se zápasy hrály ve vlastních tričkách a 

botách, v kterých každý přišel. Příchodem nových hráčů a členů se začala tvořit a zlepšovat i 

finanční stránka. S tou započalo vybírání příspěvků od každého na vlastní míče, které byly v zápětí 

zakoupeny. Nadšení pro klub rostlo a s končícím rokem 1922 už členové pomýšleli i na vlastní sadu 

dresů. Neorganizované působení už nebylo pro některé žádným posunem vpřed, a proto bylo 

rozhodnuto pro fungování na oficiální klubové sféře. Na tento čin bylo ale potřeba klubových 

stanov. O tvorbě stanov té době vypověděl Josef Fára: „Netřeba podotýkat, že jako mladí chlapci 

jsme neměli vůbec žádných zkušeností a tak jsem opisoval stanovy od různých klubů okolních“ 

(Domecký, 2006, s. 38). I přes zdárné sepsání klubových stanov nedošlo k jejich podání.  Tyto 

projevy a činnosti mladých chlapců nedaly spát takzvaným přátelům sportu a docházelo 

k zastrašování a nakonec i udání za porušení spolkového zákona. Chlapci, jako nováčci v tomto 

organizovaném fotbalovém světě, se nechali lehce zastrašit lidmi, kterým už se jednou touto 

metodou povedlo zničit fotbalový klub a to AFK Sparta Louny. Většina od snahy fungování klubu 

upustila. Hráči využili nově působícího, už dříve zmíněného, klubu SK Louny a odešli za 
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organizovaným fotbalem. I ostatní členové co zůstali, hráli za jiné kluby, ale zároveň se věnovali i 

činnostem svého neorganizovaného klubu. Meteor Louny tedy i přes tyto nepříjemnosti dále 

fungoval. Rok 1923 přinesl místo zařazení do Severo-západočeské župy a činností 

v organizovaném fotbale akorát návrat na úplný začátek (Domecký, 2006). 

V zaznamenaném vyprávění Lubomíra Růžičky jsme se dozvěděli, že tým tvořila jen 

jedenáctka hráčů a všichni dělali, co bylo v jejich silách, aby klub udrželi. Následný rok 1925 už byl 

opět zdárným rozmachem klubu. Tým se rozrostl a získával na kvalitě. Někteří hráči, kteří odešli do 

SK Louny, se dokonce začali vracet a hráči jako například Josef Fára, kteří hráli i za jiné kluby, ale 

činnosti pro Meteor nadále vykonávali, upustili od jiných klubů a soustředili se pouze na hru a 

činnost v Meteoru Louny. Klub tedy pomalu navázal na svou dřívější činnost. Zakoupeny byly 

dokonce i dvě sady dresů v červenobílých barvách. Ostatní výbava byla postupně doplňována. Se 

vším pozitivním rostl i kapitál klubu. S ušetřenými financemi přišla členům myšlenka na nový 

pokus o řádnou organizaci klubu. Opět k tomu bylo potřeba vytvořit stanovy. Ty už byly sepsány 

dříve, při prvním pokusu o zařazení do župní soutěže. Základ pro stanovy tedy byl, stačilo ho jen 

doplnit o zbývající formálnosti, které byly získány, stejně jako předchozí, od okolních klubů. 

Minulost se bohužel znovu opakovala. Ani v tomto roce, roce 1927, se Meteor Louny do župní 

soutěže nedostal. Pro tentokrát přišel odpor od klubů, které už nějakou dobu v Lounech fungovaly 

a nechtěly ve městě třetí velký klub, který by jim mohl konkurovat ve stejné soutěži. Hlavními 

kluby reprezentující Louny v té době byly Čechie a SK Louny. Tyto věčné nástrahy a boje proti 

Meteoru znechutily snahu skoro všem hráčům. Postupně začali odcházet do okolních klubů a tím 

dostali Meteor na dno. Věrní členové a hráči byli pryč a přicházela pouze hrstka mladých, kteří 

nebyli tak zapálení, aby klub udrželi v chodu. Klub držely pohromadě už jen občasné rady a 

výpomoc od starších bývalých členů, které i přes svůj odchod srdce stále táhlo zpět, aspoň jako 

pomocnou ruku. Drobná výpomoc, ale nebyla dostačující. Meteor měl sice od té doby ještě pár 

úspěchů, však neúspěchů a starostí převládalo. Toto nejkritičtější období, které klub kdy měl, 

trvalo bezmála čtyři roky a bylo ukončeno návrhem na zrušení klubu. V roce 1931 navrhlo vedení, 

aby klub byl rozpuštěn a jeho činnost zastavena.  

Zpráva o návrhu na zrušení se rychle roznesla. Staří členové, kteří před časem odešli, ale 

zůstali stále věrní, zanechali veškeré činnosti pro jiné kluby a spěchali, aby svůj první klub 

zachránili. Zkušenosti nasbírané za kritické doby vnesli do klubu vše, co mu dříve chybělo. Činnost 

se obnovila a vyvrcholila třetím pokusem podání stanov. Stanovy byly řádně doplněny a zaslány na 

Zemský úřad v Praze. Ten stanovy uznal jako vyhovující a roku 1932 přivítal sportovní klub Meteor 

Louny mezi opravdové, řádně organizované kluby. Jediným problémem, ale spíše příznivým, bylo 

zařazení do soutěže. V témže roce se totiž vedle Severo-západočeské župy spadající pod ČSSF 

tvořila i Severočeská lounská župa, která měla být pod záštitou nového svazu. Jeho názvem měl 

být Svaz tělovýchovných amatérských klubů. Toto členství bylo výhodné pro Meteor hned 

v mnoha směrech. Základním byla finanční stránka, dále také skutečnost, že by zde mohli hrát 

hráči, kteří díky své činnosti v jiných klubech byli už registrováni ve ČSSF jako hráči jiných klubů. 

Rok 1932 byl netrpělivým čekáním pro všechny. Rozhodnutí padlo následujícího května 1933. 

Zvolen byl řádný výbor klubu, který schválil postup do STAK a zároveň do Severočeské župní 

soutěže v Lounech.   
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Župa byla řádně ustanovena a usnesena pro první rok hrát jednokolové mistrovství, podle 

kterého pak budou kluby zařazeny do dvou tříd. Toto provizorní mistrovství bylo sehráno a 

Meteor byl zařazen do I. třídy mistrovství pro rok 1934. Hned první rok se Meteor umístil na 

druhém místě v soutěži a jedinou záležitost, kterou mohl brát za nepříjemnou, bylo, že nemohli 

být sehrány zápasy s kluby registrovanými v ČSSF. Ani hřiště s touto registrací nemohli používat. 

Hráli tedy mimo soutěž jen zápasy s pohraničními kluby. Naopak velkým problémem bylo domácí 

hřiště, které by Meteor mohl používat a brát za své. Prozatím se všechna domácí utkání hrála tam, 

kde to zrovna bylo možné. Za své stálejší první domácí hřiště mohl Meteor považovat hřiště jiného 

lounského klubu a to JPT, který propůjčil své hřiště pro tyto účely. Hráči si na tomto hřišti začali 

rychle zvykat a brali ho jako svůj hrad. Hřiště přineslo nejen klid ale i velmi dobré výsledky. Meteor 

se pyšnil na vrchu tabulky v podzimní části a v té následující, jarní, se stal mistrem lounské župy 

STAK. Vítězství župy nebylo jediným úspěchem. Klub se tímto totiž zároveň kvalifikoval a 

celostátní mistrovství, které se hrálo na dvoukolové zápasy, vyřazovacím systémem. Zde 

nekompromisně porazil všechny vítěze jednotlivých žup a stal se mistrem Čech. Na Moravě byl 

průběh stejný a výsledkem mělo být finále mezi mistrem Čech a Moravy. Jelikož se mistr Moravy 

všech dalších zápasů vzdal, byl Meteor prohlášen mistrem ČSR pro rok 1936. 

 Rok na to Meteor župní vítězství, bez velkých obtíží, obhájil. Hrála se totiž jen podzimní 

část a v té zvítězil. Jarní část se už neodehrála z důvodu nedokonalých činností ve STAK. Vyhlášení 

vítěze župy nakonec proběhlo a Meteor postoupil opět na celostátní mistrovství. Tentokrát se na 

mistrovství přihlásily i kluby ze Slovenska a o to byl boj o finále větší motivací. V té době nejlepší 

hráči Loun postupně přecházeli přes vítěze ostatních žup, jako byly v prvním kole Libeňský SK, 

v druhém kole SK Horní Branná a ve třetím SK Včelná. Lounský klub tedy opět obhájil i mistra Čech 

a postoupil do finále se slovenským mistrem ČŠK Košice. Tento zápas byl velkou slávou a v první ze 

dvou odvetných zápasů Meteor doma zvítězil vysoko o pět branek. Na druhý zápas do Košic jeli 

hráči s úplným klidem a přesvědčili o tom i soupeře, kterého porazili, i na jeho domácí půdě, 

skórem 2:0. Pro rok 1937 se tedy stal sportovní klub Meteor Louny obhájcem všech tří možných 

vítězství a už podruhé byl oceněn mistrem ČSR. 

Úspěchy byly velmi oslavovány a uznávány, ale jen od těch, co se toho, ať už přímo nebo 

nepřímo, zúčastnili. Ostatní začali mít námitky k pravidlům, která byla uznána pro fungování STAK. 

Hlavním důvodem v tomto sporu bylo, že sice Meteor vyhrál mistra ČSR, ale nikdy nezměřil své 

síly s kluby přihlášenými v ČSSF. Ve své podstatě byl Meteor mistrem pouze mezi kluby STAK a 

zároveň používal hráče jiných klubů, protože to pravidla povolovala. Z odporu Loun a okolí 

k tomuto počínání, nastaly přípravy ke vstupu do ČSSF. V průběhu těchto příprav župní mistrovství 

ještě tento rok pokračovalo. Župní soutěž byla v roce 1938 opět obhájena, ale v celostátním 

mistrovství přišlo v prvním kole vyřazení od SK Olympia Michle. Zařazení do ČSSF nevyšlo a 

příčinou toho byly události, které rok 1938 přinesl a Meteor byl přidělen správní komisi Severo-

západočeské župy v Lounech. V klubu v té době byla finanční krize a mnoho členů svazu se s tím 

nedokázalo vyrovnat a raději skončili. Jen ti nejvěrnější zůstali a začali s kritickou situací něco 

dělat. Pro přerušení pravidel ustanovených svazem STAK ztratil Meteor mnoho hráčů. Přišlo pár 

nových a mladých, kteří nebyli ještě nikde registrováni, ale na chod klubu jich bylo stále málo. V té 

chvíli se nečekaně našla pomoc u dlouholetého rivala, lounské Čechie. Ta uvolnila hned několik 

hráčů a s ohledem na finanční situaci v Meteoru, si za ně členové výboru řekli pouze malé 
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odškodné. Dále se k Meteoru připojili i hráči, kteří měli zastavenou činnost v Čechii právě z jejich 

nedávného působení v obou klubech najednou. Meteor tedy získal potřebné faktory pro své další 

působení ve fotbalovém světě. Vlastnil konečně mužstvo, které se skládalo z vlastních hráčů. 

Dokonce se vrátili zpět i členové výboru, kteří kvůli krizi odešli. Klub byl následně zařazen do ČSSF 

a umístěn do „III. třídy Středočeské župy v okrsku Louny“ (Domecký, 2006). 

2.2.2 Období II. světové války a její dopad na klub 

Během druhé světové války, při německém odebírání území, byl Lounský fotbal přesunut 

do středočeského kraje. Tato skutečnost přinesla do Meteoru podstatné změny. Jak už bylo dříve 

zmíněno v kapitole Čechie Louny, klub Meteor Louny byl v dalším jednání, roku 1948, o připojení 

ke svému rivalovi. Na spojení opět nedošlo, Čechie hrála v nové zreorganizované soutěži a Meteor 

zůstal dále v III. fotbalové třídě jako klub s názvem „Spartak Louny“. Tento klub působil 

v okresních soutěžích a dostal se i do I. B třídy, z které roku 1958 sestoupil zpět. Roku 1960 přišla 

další nová reorganizace. Okresy Žatecka a Podbořanska se spojily v jednu společnou I. A třídu, 

rozdělenou do skupin A, B, C. Spartak Louny patřil do stejné skupiny jako Lokomotiva Louny, tedy 

do skupiny B. Počátek roku 1961 byl ve všech směrech lepší pro Spartak. Držel se úspěšně nejen 

v popředí tabulky, ale i na místě před Lokomotivou Louny. 

Obnovení samostatného Meteoru přišlo až kolem roku 1962, kdy samostatně působící 

nový klub jednota ČSAD Louny, hrající ještě v té době na propůjčeném hřišti Čechie, navázala na 

tradice klubu Meteor a spojila se s odchovanci ve Spartaku. Počátek poloviny 20. století se stala 

zrodem nového klubu navazující na Meteor Louny. Novým jménem se stal „ČSAD Spartak Louny“. 

V sedmdesátých letech se Spartak pohyboval v okresních soutěžích. Úspěchem proto byl na jejich 

konci postup do I. B třídy, kde se setkal mimo jiné i s B-týmem Lokomotivy Louny. Zde se hrdě 

držel až do sestupového roku 1973. Bezstarostné a stálé období vystřídaly hektické roky postupů a 

sestupů. Během čtyř let hrál Spartak každý rok jinou soutěž. Střídal I. B třídu a okresní přebor. 

V okresním přeboru po roce 1977 zůstal na poměrně delší dobu, než přišlo podobné období 

znovu. V roce 1979 čelil klub sestupu až do III. fotbalové třídy. Návrat zpět do okresního přeboru 

trval dvě sezóny. Po návratu do okresu se situace konečně na delší dobu uklidnila. V Roce 1986 

Přišel postup až do I. A třídy. Spartak se ujal šance na lepší fotbal a udržel se zde až do roku 1989. 

Devadesátá léta ukončil a následující načal klub v okresním přeboru, kde patřil mezi nejzkušenější 

týmy v popředí tabulky (Domecký, 2006). 

V roce 1993 Meteor jako dlouholetý účastník okresního přeboru bojoval o postup. 

V témže roce byl však stále v soutěži kvalitnější tým, který postoupil místo něho. Následující 

sezóna už ale odstartovala obrovský nárůst kvality hráčů, herního projevu a i vedení celého klubu. 

Všechny týmy Meteoru se držely na horních příčkách tabulky. Meteor Louny neztratil během 

prvních šesti kol ani bod a během dvanácti kol ani jednou neprohrál. Tohoto nárůstu úspěchu a 

kvality fotbalu si všimli lounští fanoušci. Snad poprvé od počátku fotbalu v Lounech začali raději 

chodit koukat na fotbal na Meteoru. Dříve nikdo nedal dopustit na lounskou Čechii, která ale 

v tomto období prodělávala velký útlum. Meteor sice na první místo nedosáhl, i přes to postoupil 

z okresní soutěže, do I. B třídy (AOKL, 1990).  
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2.2.3 Nejúspěšnější období klubu 

Vstup Meteoru do I. B třídy byl suverénní. S poměrným klidem nechával všechny 

zkušenější kluby za sebou a vítězství nebylo problém jak na domácím hřišti tak ani venku. 

Fotbalisté Meteoru prošli podzimní část bez jediné porážky se ztrátou pouhých čtyř bodů. Stejný 

průběh měl i B-tým, který přečkal zimu na prvním místě III. třídy, kde o postup bojoval s B-týmem 

Čechie Louny. Nekompromisní Meteor se přes zimní přípravu neuspokojil s vydařenou podzimní 

částí a do druhé poloviny soutěže vstoupil s výraznými novými posilami. To se pozitivně odrazilo 

na fungování klubu, týmu a hlavně na výsledcích. Klub byl na vrcholu ve všech směrech. 

Ekonomickou stránku bez problému držel věrný sponzor, který udal i jasné postupové cíle. Cíle 

byly splněny bez problémů a i s příjemnými bonusy. K postupu do I. A třídy přibylo vítězství 

poháru ČMFS, postup B-týmu do okresního přeboru a postup dorostu z okresního přeboru. Rok 

1996 se zapsal jako počátek nové éry Meteoru (AOKL, 1990). „Fotbalový Meteor Louny je zřejmě 

v současnosti nejsledovanějším klubem na okrese. Díky financím zlatokopa Gaensela můžeme 

v lounském okresu vídat velice kvalitní fotbalisty, kteří těm domácím pomohli doslova proletět I. B 

třídu“ (Urma, 1990). 

 V následující sezóně se Meteor představil v I. A třídě, kde se mimo jiné po dlouhé době 

potkal i s dávným rivalem, Čechií. Soutěž to byla pro klub úplně nová a vstupoval do ní jako 

nezkušený nováček. Cíle však byly jasné a zdánlivý nováček dal hodně rychle najevo svými výkony, 

že nepatří mezi spodní týmy tabulky. Průběh celé soutěže byl pro klub snad i snadnější než sezóna 

předešlá. Pouze jedinkrát prohrál s týmem Trnovan v době, kdy už byl s velkým náskokem jistým 

postupujícím do krajského neboli oblastního přeboru (AOKL, 1997).  

Na hráče Meteoru čekala krajská soutěž, kde už se hrály velmi kvalitní zápasy. Nejen hráči, 

ale i celý klub vstoupil do soutěže zodpovědně a s vysokými ambicemi. Průběh však nebyl stejný 

jako v předešlých postupových letech. Výhry už nebyly tak jednoznačné a Meteor se jen krčil za 

nejkvalitnějšími kluby kraje. I přes tři postupové ročníky nebylo vedení klubu spokojeno s tím, že 

Meteor neatakuje první příčky tabulky. Ani vítězství severočeského poháru příliš nikoho 

neuspokojilo. Do práce s klubem se opět vložil štědrý sponzor, který přivedl nové posily a zdvojil 

tak každý hráčský post na dva kvalitní hráče, kteří se mohou vždy v případě nouze zastoupit. 

Přípravu před další sezónou zahájil Meteor s vysokými ambicemi. Příprava proběhla úspěšně, však 

počátek sezóny tak úspěšný nebyl. I přes to se Meteor držel v závěsu postupové příčky. Důležitá 

byla podpora, kterou hráči nacházeli jak v klubu, u sponzora tak i města a jeho obyvatel. Ti si více 

a více oblíbili chodit koukat na fotbal a tím přilákali pozornost i nepříliš silnému sousednímu klubu 

Čechie Louny.  

Koncem první poloviny soutěže přišla i tížená spokojenost, kterou podpořil sponzor 

motivací k prvnímu místu na podzim, v podobě zvýšení platů hráčům. Peníze byly v té době snad 

ještě větší motivací než dnes a i právě proto tým přání sponzora splnil a zimní přípravu absolvoval 

jako půlmistr kraje. Průběh jarní části byl od začátku až do konce dramatický. Až do závěrečných 

kol měl Meteor pouze dva body náskok nad druhým týmem Nového Boru. V posledních kolech 

však Nový Bor klopýtl a náskok byl už pětibodový, který Meteor ještě v úplném závěru prohloubil 

a ujistil o svém postupu. Klub tímto v roce 1999 oslavil historický triumf a pyšnil se přivedením 



15 
 

republikové soutěže, v podobě divize, mezi obyvatele Loun (AOKL, 1998). Meteor Louny 

zaznamenal úspěch, který už se jen těžko opakoval. Vítězstvím krajského přeboru a postupem do 

republikové divize splnili fotbalisté Meteoru sen nejen sobě, ale i všem lounským fanouškům, kteří 

v tuto soutěž doufali. 

Do zimní přípravy šel klub bez výrazných změn. Nejen výbor, ale i občané věřili, že tým, 

který se do divize dostal, má velkou šanci ji i vyhrát. Také sponzor v to hrdě věřil. Odrazilo se to i 

v jeho následujících cílech, za rok postoupit no ČFL (AOKL, 1999). Celé město bylo připraveno na 

boje v nové soutěži. Jako na úplném počátku lounského fotbalu byl první soupeřem tým 

z nedalekého Rakovníku. Hned první divizní utkání, hrané na venkovním hřišti, si fotbalisté 

Meteoru odvezli zasloužený historický první bod. Stejně tak na první vítězství lounští fanoušci 

nečekali dlouho. Dočkali se ho hned v premiérovém domácím zápase, kdy zvítězili nad zkušeným 

týmem z Litoměřic. V zápětí však následoval sled zápasů, kde Meteor důležité body lehce 

přenechával soupeřům a klesal v tabulce hlouběji a hlouběji ke dnu. Během podzimní části byl 

z Meteoru remízový tým. Body po remízách ho však držely nad sestupovými místy a do přípravy 

na další část soutěže hráči nastoupili bez výrazného stresu (spis 1998-99). Opak se však stal 

pravdou. V přípravě proběhlo mnoho negativních událostí, které celý průběh jarní části 

nenávratně ovlivnily. Z týmu odešlo mnoho hráčů a nové se nepodařilo v tak krátké době do 

začátku soutěže sehnat. Spolu s nimi klub opustil i dlouholetý mecenáš, sponzor H. Gaensel. 

Fotbalisté Meteoru nastupovali ke každému utkání v sestavách poskládaných tak, jak jen to bylo 

možné a během jara dokázali získat, sice hrdé ale velmi smutné, čtyři body (AOKL, 2000). 
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2.3 Sjednocení rivalů 
 

Historii novodobého fotbalového klubu odvíjíme od skutečnosti, že fotbal na Čechii nebyl 

výrazný ani výkony ani svými cíly po dlouhou dobu. Meteor byl naopak ve svém nejlepším období 

za celou dobu svého působení. Ani to však nezabránilo odchodu sponzora a následně hráčů, kteří 

tým táhli v těžkých bojích. Situace obou klubů vyvrcholila a dlouholeté jednání a ideály o sloučení 

se staly skutečností. Jednání o sloučení, která proběhla do tohoto roku, měla vždy zásadní zábranu 

pro uskutečnění. Vždy jeden z klubů byl v lepší situaci a nechtěl se o ni dělit s rivalem. Rok 2000 

byl v tomto jiný a zároveň s sebou přinesl tři historické konce v lounském fotbale. Meteor 

sestoupil z divizní soutěže a následně na to byl oficiálně a definitivně zrušen. Stejným procesem 

zrušení prošla i sousední Čechie. S těmito zásadními konci však přišel i jeden velký začátek (AOKL, 

2000). Červen roku 2000 se zapsal nenávratně do historie fotbalu v Lounech. Sešli se členové 

výborů obou klubů a souhlasně odhlasovali sloučení v jeden společný klub, reprezentující město 

Louny. Pro 21. století už byl v Lounech jen jediný fotbalový klub skládající se z členů Meteoru i 

Čechie s názvem „FK Louny“. Počátek funkce klubu nebyl jednoduchý. Oba kluby si do sloučení 

přinesly problémy z činností předešlých. Nový společný výbor se nenechal těmito problémy 

znechutit a pustil se do řízení klubu s cílem dokázat velké úspěchy.  

 Klub zahájil svou první sezónu v krajském přeboru, kde mohl působit zásluhou dřívějšího 

Meteoru, který byl z předešlých lounských klubů i po sestupu soutěžně nejvýše. B-tým se naopak 

řídil soutěží, v níž působila Čechie. Ta ukončila působení v I. A třídě. Pro nedostatečnou kvalitu 

nově složeného B-týmu se výbor usnesl k odhlášení z I. A třídy a zařazením svého rezervního týmu 

do okresní soutěže. Po vydařené přípravě lounských fotbalistů, kdy neprohráli jediné utkání, své 

kvality nepotvrdili v prvním zápase v soutěži. Pod novým názvem prohráli s dlouholetým 

soupeřem ze zimních turnajů, Bílinou. Ve stejném duchu proběhla i celá podzimní část. FK Louny 

v brzkém začátku nasbíraly čtyři body. Čtyřbodové skóre už zůstalo do konce první části krajské 

soutěže beze změny a zimu Louny přečkaly na posledním místě. Jediným úspěchem končícího 

roku 2000 bylo obsazení těsného druhého místa I. A třídy mladými fotbalisty v dorostu. Ti 

dokonce bojovali o prvenství a ukončili sezónu na zaslouženém třetím místě.  

 Vstup do bojů v jarní části byl z pohledu lounského klubu vydařený. B-tým bojoval 

dokonce o první místo v okresu. Na úspěchy rezervy navázal i první tým. Bodů v Lounech přibývalo 

a náskok nad posledním se zvyšoval. Manko, které způsobila podzimní část, však dohnat nešlo. 

Ztráta v průměru deseti bodů na ostatní už byl nesmazatelná. Prvním místem, které obsadil klub 

po sloučení tak bylo místo předposlední. Úspěchem pro první rok působení nového jednotného 

klubu bylo udržení krajské soutěže do další sezóny (Domecký, 2006). 

 Sezóna následující nezaznamenala žádný obrat ve špatných výkonech a opět se hrálo o 

sestup. Průběh byl ještě horší než v sezóně předešlé. Louny se štěstím a s pouhými čtyřmi výhrami 

znovu obsadily předposlední místo a udržely se krajské soutěži. Pro tyto roky bylo udržení v kraji 

přece jenom úspěchem. Klub neustále čelil vzniklým dlužným částkám, které postupně ještě 

přibývaly. Klub byl nucen prodat hodně hráčů a částkami které z prodeje utržil, ihned odevzdával 

na splacení dluhů. Nedostatek hráčů se odrazil i na výkonech. S touto situací se FK Louny 

srovnávalo po dobu několika dalších let. I přes to ještě fotbalisté a výbor dokázali první tým udržet 
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v kraji až do roku 2003. Lounským se v tomto roce dařilo spíše ve venkovních zápasech. Na 

domácím hřišti před zraky svých fanoušků jen stěží dokázali vstřelit gól, natož dotáhnout zápas do 

vítězného konce. V průběhu podzimu soutěže se přestalo dařit i na hřištích soupeře a lounské od 

dalších proher už zachraňoval pouze občasně nezpůsobilý terén, na kterém se z důvodu častých a 

silných dešťů nedalo utkání odehrát. Tento průběh trval až do konce podzimu. Do zimní přestávky 

bylo potřeba nastoupit v co nejvíce domluvených přípravných zápasech, aby se tým dostal z 

neúspěšné série proher. Odehrál se tedy zimní turnaj pořádaný v Lounech s osmi zúčastněnými 

týmy. V tomto turnaji si získaly FK Louny čtvrte místo, výkony tomu však neodpovídaly a daly se 

srovnat s předešlou polovinou sezóny. Stejné bylo i působení v následné jarní části. Louny se po 

několika kolech dostaly až na poslední místo, z kterého se až do konce sezóny nedostaly. Opět 

v klubu nastalo sestupové období, které mohl aspoň z části vylepšit postupem z okresu rezervní B-

tým. Ani ten nakonec neuspěl a nepostoupil rozdílem v počtu vstřelených branek (AOKL, 2003). 

 Jako v každém sestupovém období se i v tomto roce, roce 2003, Lounští fotbalisté a 

členové výboru nikam nehnali a drželi se poklidu v polovině tabulky I. A třídy. V zimní pauze klub 

opět pořádal zimní turnaj nazvaný „Memoriál Bechyňského“. Ten ovládly tři týmy a jeden z nich 

byl právě klub FK Louny. O první místo rozhodovalo skóre, které měli lounští fotbalisté z těchto tří 

týmů nejmenší. Se stejným počtem bodů, ale slabším skóre, skončili v zimním turnaji na třetím 

místě. Ani rezervní tým nebyl pozadu a v postoloprtském zimním turnaji zvítězil. Přípravné období 

bylo bezpochyby úspěšné. Cíle do dalších bojů byly co nejvyšší, a proto nynější trenér Klonfar  

nebyl stále spokojen. Jaro bylo pro hráče těžké. Většina týmů hrajících ve stejné skupině I. A třídy, 

byla kvalitativně na stejné úrovni a svědčila o tom i tabulka, kde rozmezí mezi týmem na třetím a 

jedenáctém místě činil rozdíl pouhých devíti bodů. Louny se držely vrchní části tabulky a ztrácely 

na třetí místo dva body. Konec sezony nevypustily a zůstaly jen těsně za postupujícími. Rezervní 

mužstvo na tom bylo stejně a navíc zvítězilo v okresním poháru. 

 Do sezony 2004-2005 se lounský fotbal trápil s nedostatkem hráčů a nízkou trénovaností. 

Mnozí z hráčů chodili na tréninky jen občas, někteří dokonce jen jednou za čtrnáct dní. I přes to, 

z nedostatku hráčů, museli nastupovat do zápasů. Trenér neměl možnost usměrnit svůj tým. 

V průběhu přípravy na novou sezonu se ale podmínky změnily a vše bylo uzpůsobeno možnostem 

hráčů i klubu. Vstup do soutěže byl velmi úspěšný a Louny po třech odehraných kolech zaujímaly 

čelo tabulky I. A třídy, které nadále hájily po celou podzimní část. Ke konci však v boji o prvenství 

prohrály s druhým celkem Brandova a klesly v tabulce pod něj (Roháč, 2004). Průběh druhé 

poloviny soutěže byl stejný. Lounští fotbalisté zaujímali po zimní přestávce stále místa za 

Brandovem a během jara se i přes velkou snahu nic nezměnilo. V bojích o prvenství byly v tomto 

roce všechny týmy lounského FK, kromě nejmladších žáků a přípravek. Závěrečného titulu se 

následně dočkali pouze mladí hráči dorostu a nejstarší hráči klubu v Okresní lize veteránů. Pro 

ostatní týmy skončila sezona setrváním ve stejných soutěžích. 

 Příchod dalšího fotbalového ročníku byl v Lounech rokem příchodu nového trenéra. 

Dlouholetý trenér Klonfar odešel a na jeho místo nastoupili na krátkou dobu nejzkušenější hráči 

týmu. Po nezdařeném prvním kole pod tímto vedením přišel regulérní a oficiální trenér (Domecký, 

2005). Ten s týmem po prvních třinácti kolech zaostával na pátém místě se šestibodovým mankem 

na první tým. Následující odvetná část dopadla podobně a ztrátu na prvního už nešlo smazat. Sto 
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let od vzniku fotbalu v Lounech oslavil klub FK Louny z I. A třídy. Na počest těchto oslav odehráli 

lounští veteráni utkání s fotbalovým týmem celebrit zvaným „Kolumbus VYP“. Utkání bylo 

pohledné pro diváky jak po fotbalové stránce, tak i po té zábavné. Padlo celkem devět branek 

rozdělených do dvou poločasů. Výsledek skončil kladně pro lounský tým v poměru 5:4. I 

mládežnické týmy si přišly na své v utkáních s pražskou Duklou. Tyto těžké zápasy zvládli žáci i 

dorostenci bez prohry a vylepšili náladu všem, kdo přišli klub podpořit u stoletého trvání (AOKL, 

2006). 

2.3.1 Vstup do druhého století  

 Do počátku nového století lounského fotbalu vstoupil klub i s návrhem na výstavbu 

umělého trávníku třetí generace. Návrh podaný městu, předsedou FK Louny, byl zprvu zamítnut. 

Při bližším ohledání byl názor změněn. Necelých sedm měsíců od podání žádosti byla výstavba 

schválena a městem poskytnuta polovina z financí potřebných k výstavbě. Zbylou polovinu 

uhradily dotace. Práce s trávníkem utíkaly rychle a už v prosinci se začalo na umělém povrchu 

trénovat. Rychlou výstavbu nezastavil ani požár, který způsobil ztrátu tří zabalených pruhů 

pokládané umělé trávy (AOKL, 2006). Příprava na kvalitním povrchu měla odezvu i v kvalitě 

odehraných zápasů sezony. Po podzimu hájili lounští fotbalisté druhé místo, jen těsně za prvním 

Oldřichovem. Ještě lépe si vedla rezerva Loun, která už v polovině soutěže vedla okresní přebor 

s náskokem několika bodů. Dlouholetý vítěz Okresního poháru FK Louny B si svůj náskok s klidem 

udržel a postoupil z okresu do krajské soutěže, I. B třídy. První tým lounského FK bojoval o postup 

až do posledního kola. V něm se utkal právě s vedoucím mužstvem I. A třídy. V tu chvíli mohlo jen 

vítězství poskytnout postup. I přes dobrý výkon zápas do vítězného konce nedotáhli a s postupem 

do krajského přeboru se pro rok 2007 rozloučili. 

 Ani v následujícím roce nepřišel vytoužený postup do kraje. Průběh sezony byl sice 

bezproblémový, kdy všechny týmy FK úspěšně hrály v první polovině tabulek, ale nijak rozvíjející 

pro klub jako takový. Dlouholeté setrvávání ve stejné soutěži bez výrazných změn nechtělo vedení 

klubu dále podporovat a stanovilo jasné postupové cíle do příští sezony. Největší událostí v období 

2007-2008 byla účast obou mužských družstev ve finále poháru. První tým v krajském a rezervní 

tým v  okresním (AOKL, 2008). Fotbalisté se v podstatě v neměnném týmu po dobu několika let 

stmelili a vytvořili kvalitu, která zdolávala I. A třídu už skoro s přehledem a každým rokem byli blíž 

a blíž postupu. Už několikátý rok zaujímal klub první místa tabulky. Na první však nikdy na konci 

nedosáhl. Posledním takovým ročníkem byla i sezona 2008-2009. Zvýšení kvality týmu zde 

potvrdilo i vítězství zimního turnaje, pořádající se po mnoho let v areálu FK. Samotnou soutěž 

ukončili hráči opět na druhém místě a už po několikáté pustili místo sebe do kraje jiný tým.  

Další rok nebyl průběhem nijak jiný než ty předešlé a vše od začátku vypadalo, že znovu 

dojde ke stejnému závěru, kdy by přes Louny těsně přešel do krajského přeboru už čtvrtý tým 

v řadě. I do Loun však přišlo štěstí a klub získal nového silného partnera a sponzora. Do 

následujících let 2010-2012 mohl klub počítat s finanční podporou od lounského pivovaru, který 

se stal generálním partnerem FK Louny. Tato situace uklidnila činnost celého klubu, který se mohl 

soustředit čistě jen na postup. Dobrou situaci pocítili i hráči, uvědomili si co je potřeba k dosažení 

cíle a ty začaly po malých úkolech plnit. Jako prvním bylo neprohrát s týmy v čele tabulky. Dalším 
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pak neztrácet zbytečně body. Oba úkoly splnili hráči na výbornou, svými dobrými výkony 

přecházeli přes většinu soupeřů a tím splnili i daný cíl. Konec sezóny ovládli na prvním místě, 

dokonce s náskokem sedmi bodů nad druhým Březnem, na které po podzimní části ztráceli bodů 

osm. Neuvěřitelný jarní nástup FK Louny byl po zásluze odměněn vytouženým postupem do 

krajského přeboru pro rok 2010. 

 Přípravy na krajský přebor začaly změnami v řadách hráčů. Odešli hráči, kterým vypršelo 

hostování a na zkoušku naopak pár dalších přišlo z okolních Blšan, Žatce, Chomutova a dalších. I 

z dorostu dal hlavní trenér šanci několika kvalitním mladým hráčům. Cílem pro sezonu 2010-2011 

bylo udržet tým ve fotbalovém kraji a při nejlepším se držet středu tabulky. Vstup do soutěže byl 

nad očekávání dobrý a v prvních čtyřech kolech neměly Louny soupeře. Nově složený tým se na 

soutěž připravil podle představ celého klubu. S nováčkem v kraji si nikdo ze soupeřů nevěděl rady. 

Po prvních kolech, podceněných ze strany soupeřů, se poprvé pečlivě jeden z nich připravil na hru 

lounských fotbalistů. Ani příprava však nestačila na vítězství nad rozjetým týmem FK Louny. Po 

pěti kolech patřila první příčka nováčkovi z Loun. K tomuto vstupu do sezony se v Lounském 

zpravodaji vyjádřil kapitán týmu Václav Suchý slovy „pokusíme se být na čele co nejdéle“(AOKL, 

2010). V druhém kole, po rozhovoru s kapitánem, Louny poprvé prohrály, což je ale z prvního 

místa tabulky nesesadilo. Podzimní část si Louny zaslouženě uhájily na čele, pyšnily se nejlepší 

obranou a nadprůměrným útokem. V zimní přípravě se objevily i ohlasy možného postupu do 

divize. S tímto názorem však většina z klubu nesouhlasila. Trenér i vedení se shodli na situaci, 

která neodpovídala postupovým podmínkám pro tento rok. Jediný, kdo vyjadřoval nadšení 

z případného postupu, byl lounský sponzor. Celé město bylo z úspěšnosti lounského FK u vytržení. 

Klub byl dokonce oceněn v anketě Sportovec roku v okrese Louny, jako kolektiv dospělých roku 

2010. Tým se mezi tím pustil do důležité zimní přípravy. Zahájil každoroční zimní turnaj vysokým 

vítězstvím, kterého se držel v jeho dalším průběhu. Pohár turnaje po boji v posledním zápase 

zůstal na území lounského stadionu. Tým se během zimy nezměnil a pustil se do bojů jarní části 

s cílem zůstat v tabulce co nejvýše. Počátek se znovu povedl a A-tým FK Louny se držel první příčky 

v tabulce. V polovině však v pár zápasech zaváhal a tři ztráty bodů v remízových zápasech 

znamenaly sesazení z čela krajského přeboru. V závěru navázal na předešlé dobré výkony a 

bojoval o nejlepší tým kraje znovu. Poslední prohrané zápasy, se soupeři zaujímající místa tabulky 

kolem Loun, znamenaly konečné sedmé místo s mankem třinácti bodů na první tým Souše. 

Rezervní tým v tomtéž roce zaznamenával obdobné výkony jako první tým a hrál celý rok o postup 

z I. B třídy. Postup nevybojoval, třetí místo však bylo příjemnou odměnou (AOKL, 2011). 

 V dalším ročníku Krajského přeboru nezačali lounští fotbalisté tak suverénně jako v roce 

předešlém. Na čelo tabulky se dostali až po devíti kolech a nevydrželi na něm ani dvě kola. Po 

podzimu byli do pátého místa. Průběhem jara se postupně sesunuli na šesté místo a boje o 

prvenství nebyly, pro rok 2012, vůbec v dohledu. I tak to byl pro fotbal v Lounech úspěch a na klub 

a tým si z řad fanoušků nikdo výrazně nestěžoval. Fanoušky města sice nezklamali, sebe však ano. 

Proto vedení lounského FK nastolilo nové cíle, s kterými narukovalo i do následné přípravy na 

sezonu 2012-2013. Zápasy, absolvované prvním týmem, měly patřičné parametry pro prověření 

kvality. Hrálo se například s rezervou pražské Bohemians, Zličína, který hrál o postup v pražském 

krajském přeboru, dále s týmy Vraného a divizního Chrástu. Ve všech přípravných zápasech se 

lounští předvedli poctivými výkony zakončenými ke spokojenosti okolí několika výhrami (AOKL, 
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2013). Poctivé výkony opakovali i v soutěži a to i přes prohru v prvním kole. Nastartovaný klub FK 

Louny přilákal po delším jednání zkušeného ligového fotbalistu Radka Diveckého, působícího 

dlouhá léta v týmu FK Teplice. Nová a známá tvář přilákala do Loun ještě více fanoušků. Hned 

v prvním zápase je Divecký zaujal gólem a velmi se zasloužil na získání tří bodů. V zimní přestávce 

přečkávaly Louny v průměru krajského přeboru. Příliš úspěšné nebylo ani jaro. Stoupání v tabulce 

se nekonalo a opak byl spíše pravdou. Podle informací v archivu FK Louny usuzujeme, že jarní část 

Louny přežily na stejném místě, na kterém začínaly, spíše se štěstím. Ztráta dvaceti bodů na 

prvního byla víc než nesplnění cílů pro tento ročník. Navíc k nespokojení lounského vedení 

z předvedených výkonů A-týmu, klesl B-tým na sestupové příčky I. B třídy a sestoupil do okresu. 

Jediná radost z finále Severočeského poháru skončila krutou porážkou od Litoměřic. (Domecký, 

2013). 

Klub vsadil v následné přípravě na sezonu 2013-2014 především na kvalitní soupeře 

v přípravných utkáních, která měla připravit tým první i rezervní. Tzv. „áčko“ se postupně utkalo 

s juniory Teplic U21, divizními týmy Chomutova, Zličína, Aritmy Praha a nakonec v generálce před 

samotnou soutěží s účastníkem krajského přeboru Sokolem Vraný. Na přípravu před boji o návrat 

do I. B tříd se pustili i hráči lounského B-týmu, který absolvoval přípravné období s týmem A, aby 

byl plně připraven do bojů o postup. 

 Omlazený tým FK Louny vstoupil po tvrdé a kvalitní přípravě do soutěže vítězně. Dle 

tabulek a záznamů ze sportovních článků byl však podzim z pohledů výkonů velmi nevyrovnaný a 

každou vydřenu výhru střídala vždy prohra. Trápení v klubu trvalo tímto stále i přes povinný 

úspěch B-týmu, který bojoval o první pozici v tabulce okresu s místním rivalem z Kozlů. 

Nevyrovnanost výkonů prvního týmu trvala dál, i přes vítězství v zimním turnaji, a nakonec tomu 

odpovídaly i statistiky v podobě 13 výher, 14 proher a 3 remízových utkání. Louny obsadily opět 

střed tabulky a nijak se zlepšily od sezony předešlé (AOKL, 2014). 

2.3.2 Nejúspěšnější období posledních let 

 Poslední roky, i když je považujeme za klubově nejúspěšnější, se zatím písemně 

nezaznamenaly, vyjma zápisů z valné hromady, které se sepisují po uplynutí několika let. Proto 

jsme v této podkapitole stručně popsali období posledních tří let, získaných z informačních 

konzultací a fotbalových statistik.  

 Krajský přebor, ročník 2014-2015, byl historicky nejvýznamnější pro sloučený klub FK 

Louny. V této sezoně si získali lounští fotbalisté důvěru fanoušků svými překvapivými výkony, když 

v podzimní části atakovali postupové příčky tabulky. Velice kladně se o to zasloužil i nový trenér 

Schettl. V zimní přestávce se po celém městě řešila reálná šance na postup do jedné ze skupin 

Divizí. Šance po první části soutěže byla veliká. I hráči o ní věděli a vedení klubu ji vzalo za svůj 

nový cíl. Jarní část byla bojem až do posledního zápasu. O první místo se přetahovaly celkem čtyři 

týmy. S přiblížením konce sezony se odtrhl Litvínov, který s náskokem obsadil první místo. Postup 

se Lounům tímto vzdaloval i přes nejlepší obranu v kraji. Lounský FK však své šance na postup 

neztratil a s mankem sedmi bodů na první Litvínov zůstal na druhém místě. Po ukončení této 

sezony nastalo týdenní čekání na rozhodnutí o sestupujících ve vyšších soutěžích. Pro lounský 
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fotbal byl rozhodnutí kladné a z krajského přeboru postupovaly hned tři týmy. FK Louny se dočkaly 

vytouženého postupu a nikdo se nezabýval skutečností, že jen z druhého místa. Roku 2015 se 

fotbal v Lounech posunul do divize skupiny B. 

 Pro lounský deník shrnul postupovou sezonu předseda FK Louny Pavel Domecký 

následovně. „Skvělá sezóna, suprová. Vyhrávali jsme, dařilo se a nakonec se nám splnilo i přání o 

postupu do divize. Pár zaváhání jsme sice měli, některá utkání, která jsme měli vyhrát, jsme ztratili. 

Ztráty jsme dohnali jinde a vše nakonec dobře dopadlo“ (Dlouhý, 2015). 

 Louny poprvé po sloučení postoupily z krajského přeboru. Změn se však v klubu příliš 

nekonalo. Vedení si své hráče chválilo a do změn se s minimálními výjimkami nepouštělo. Účast 

v divizní soutěži tyto změny naopak vyžadovala a klub na to s dobrými úmysly, ale málo 

zkušenostmi, doplatil. Už v přípravě se lounští fotbalisté výhry nad divizním týmem skoro 

nedočkali, když v generálce před prvním mistrovským utkáním porazili v brankové přestřelce 

divizní tým Úval. Sezona odpovídala názorům některých funkcionářů o špatné přípravě na úplně 

jinou soutěž. Během podzimní části se nezměněný tým trápil. Ve většině utkání hrála svou roli 

nezkušenost hráčů, kdy ztráceli zápasy během krátkých úseků hry a nepomohla jim ani bojovnost 

a odhodlanost, kterou si s sebou do divize přinesli. Během podzimních kol dokázali nasbírat pouze 

sedm bodů a suverénně obsadili poslední místo se ztrátou devíti bodů na nejbližšího soupeře. 

Průběh podzimní části poučila vedení klubu a postup přípravy na jarní část se podstatně změnila. 

Hlavním tématem pro jednání byly nutné posily v podobě několika zkušených hráčů, kteří už se ve 

vyšších soutěžích pohybovali. Během přípravy se k týmu připojilo mnoho nových tváří, které měly 

za úkol dovést tým k udržení v divizní soutěži. Konec dlouhého přípravného období splnil svá 

očekávání. Louny najely na vítěznou sérii a s tou vstoupily do bojů o udržení. Posílení týmu bylo 

v úvodních kolech výraznou změnou v herním projevu Loun. V průběhu následujících kol se 

opakovaly zápasy, v kterých zbytečně docházelo ke ztrátám bodů. FK Louny dokázaly v druhé 

polovině soutěže nasbírat sedmnáct bodů a tím poskočit z posledního místa a dotáhnout se na 

nejbližší soupeře. Ani víc jak dvojnásobek bodů, které získaly v podzimní části, nestačil na udržení. 

Po roce v divizi B se Louny vrátily zpět do krajského přeboru a tím ukončily sezonu 2015-2016. 

 Současně se klub pyšní kvalitním týmem a po celkové reorganizaci všech soutěží, kdy se 

měnily počty týmů v soutěžích, postoupil z druhého místa znovu do divize. Příští rok se tedy 

můžeme těšit v Lounech na kvalitní souboje s divizními celky. K náhledu jsme poskytli v „tab. 1“ 

výsledky krajského přeboru v sezoně 2016-2017. 

V sezoně 2017-2018 jsme se drželi pořád na nesestupových místech Divize B a pouze odřeknutí 

mužstva Olympie v ČFL nás poslalo opět do KP ze 13 místa s 33 body. 

Rok 2018-2019 byl opět, co se týče výkonů A mužstva výjimečný. V KP jsme suverénně postoupili, 

když jsme získali 84 bodů a na druhé Srbice jsme měli náskok 17 bodů. 

V roce 2019-2020 jsme tedy opět v Divizi a po podzimní části jsme na 11 místě a máme 18 bodů. 

Dorosty nám hrají také Divizní soutěže, žáci KP, přípravky KP a benjamínci mimo soutěž OP. 

Celkově máme jedno mužstvo dospělých, st a ml. dorosty, st. a ml. žáky, st. a ml. přípravky po 

dvou  ročnících a benjamínky. 
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Tab. 1 Výsledková tabulka krajského přeboru v sezoně 2016/2017 

# Klub Z B 

1. SK Hrobce 28 71 

2. FK SEKO Louny 28 64 

3. TJ Krupka 28 56 

4. TJ Sokol Srbice 28 55 

5. FK Slavoj Žatec 28 43 

6. SK Baník Modlany 28 41 

7. FK Bílina 28 39 

8. SK STAP-TRATEC Vilémov 28 38 

9. FK Neštěmice 28 37 

10. FK Litoměřice B 28 37 

11. FK Tatran Kadaň 28 36 

12. SK Brná 28 33 

13. FK Litvínov 28 30 

14. Horní Jiřetín 28 26 

15. Proboštov 28 24 

 

  

(Oficiální webové stránky FK Louny, 2017) 
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3 Osobnosti 

3.1 Ladislav Novák 
 

V následující podkapitole jsme popsali největší fotbalovou osobnost, která kdy hrála na 

lounském hřišti. Tato osobnost reprezentovala lounský fotbal nejen po české zemi, ale v celém 

světě. Je symbolem pro fotbal jako takový a je příkladem toho, že když člověk něco opravdu chce 

a zasvětí tomu celý život, tak toho také dosáhne. 

V průběhu meziválečného obnovování fotbalu v Lounech se v prosinci, roku 1931, narodil 

zatím nejvýznamnější lounský fotbalista Ladislav Novák. Ve svých osmi letech začal s fotbalem 

v klubu, který v Lounech odstartoval fotbalovou historii. Tím klubem byla SK Čechie Louny, v té 

době v úspěšné formě. Jako každý hráč si jako malý vyzkoušel více hráčských postů a jeho prvním 

a trvalejším byl post útočníka. Postupně se ale ve hře dostával blíže a blíže k obranné linii, kde 

nakonec našel své místo na postu levého obránce. V Lounech odehrál svá dětská léta až do roku 

1950. V tomto roce si ho vytáhli rovnou do nejvyšší soutěže prvoligové Teplice, kde se poprvé 

setkal s jedním z nejlepších fotbalistů ČSR, Josefem Masopustem. Dvě sezóny hrál první ligu 

v Teplicích, kde si upevnil své výkony a dal o sobě výrazně vědět i reprezentačnímu trenérovi. 

S jeho úspěchy stoupala i jeho pověst. Vším co dělal a jak přistupoval k fotbalu, byl vzorem a 

inspirací pro všechny. Mezi jeho hlavní přednosti mimo rychlosti, přehledu, elegantnosti, 

předvídání, výborného hlavičkování a maximální soustředěnosti patřila také poctivá životospráva, 

profesionální přístup k tréninku a urputnost v dodržování svých zásad (Jeřábek, 2007). 

Jeden z významných trenérů Dukly Praha Jaroslav Vejvoda (2011) o něm při slavnostním 

zařazení do síně slávy řekl: „Novák byl skutečně zvláštní typ. Měl příslovečnou životosprávu. Hlídal 

si svých čtyřiasedmdesát kilo, ať byl, kde chtěl. Za celá léta nesnědl knedlík nebo buchtu. Nevypil 

pivo. Mezi partou vyznavačů jedné „plzně“ před spaním se vyjímal jako podivín. Kluci si z něho 

často dělali legraci. Provinile se usmíval, nikomu své zvyky nevnucoval, ale neslevil. Nakonec jej 

mnozí následovali. Kolský i já jsme na něm stavěli. Udivovala nás totiž jeho přímočarost ve všem, 

co se týkalo kopané. Trénoval jako Zátopek. Tvrdě, svědomitě. Byl ve věcech kopané až asketický. 

Jako kapitán nikdy na nikoho nekřičel. V zápasech vnášel do mužstva klid. Bil se vždycky od 

počátku až do konce, ať to bylo na brazilském Maracaná, nebo na Tatře Smíchov“ 

(www.fkdukla.cz, 2017) 

V roce 1952 narukoval společně s Josefem Masopustem do ATK Praha, kde působil po 

Lounech nejdéle. V témže roce dostal svou první šanci i v Československé reprezentaci. Toto 

období bylo pro Ladislava Nováka nejúspěšnější. Byl stěžejním článkem obrany a zároveň 

kapitánem jak v klubu ATK/ÚDA/Dukla Praha tak i v reprezentaci.  Ve svém fotbalovém životě 

vyhrál mnoho vítězství a reprezentoval svými úspěchy nejen lounský fotbal, ale i celý národ. 

Ukázal, že se kvalitní fotbal dá hrát i po věkové hranici třiceti let. V roce 1966 odešel hrát za 

druholigový tým Jablonce, kde svoje hráčské působení po dvou letech ukončil. Ukončení hráčské 

kariéry ho ale od fotbalu neodtrhlo. Začal s novou kariérou. V roce 1968 začal v Jablonci s činností 

trenéra. Po prvních úspěších se brzy jako trenér vrátil i k reprezentaci, kde si zavzpomínal na svá 

hráčská léta. Práce s reprezentací mu otevřela i obzory mimo Československo a přešel k trénování 
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klubů v Belgii. Zde dlouhá léta působil jako osvědčený trenér, používající tvrdou psychologii a své 

zásady, které si vzal ze svého hráčského působení. Vystřídal zde nejeden klub, kde nabíral nové a 

nové zkušenosti. Roku 1980 se uskutečnil velký návrat na Duklu Praha, kde pět let poctivě 

trénoval nové hráče se stále stejnou filozofií. Svou trenérskou činnost ukončil roku 1987. I přes 

celoživotní fotbalovou náplň života, nevydržel Ladislav Novák bez fotbalu až do konce života. 

Později pro své činnosti a osvědčený přístup k fotbalu byl pověřen vedením Československé 

trenérské unie a stal se jejím prezidentem. Zde svou činnost pro fotbal roku 2000 ukončil a fotbal 

bral už jen jako fanoušek (Rohr, Simon, 2006). 

3.1.1 Hráčská kariéra v Dukle Praha 

 Období plné úspěchů a nejlepších fotbalových let Ladislava Nováka započalo roku 1952 

nejen v reprezentačním dresu, ale po dvou letech působení v ligových Teplicích i v dresu 

pražského ATK. Narukoval do tohoto armádního klubu společně s Josefem Masopustem v období 

reorganizace klubu. Přišel oficiální a nový trenér a tehdy jen vojenský klub, kde se každý rok 

střídali po narukování jiní a nový hráči, se stal stálým. Od roku 1952 patřil Novák ve své podstatě 

k první generaci pražského ATK, která byla vybrána ke stálému reprezentování klubu. Následně na 

to se klub změnil i ve svém názvu. Místo armádního názvu ATK se začal používat název ÚDA Praha. 

„V listopadu 1952 jsou při tehdejším Ústředním domě armády zřízeny mimo jiné i sportovní výbory 

a sekce. Vzniká Sportovní a tělovýchovný svaz ÚDA. V roce 1953 v armádě vzniká Oddíl 

reprezentantů, který na veřejnosti začíná používat název ÚDA. Oddíl je zaměřen na ústřední 

armádní reprezentaci“ (Pivoda, 2013, s. 7). Pod novým názvem hned další rok získal svůj první titul 

mistra ligy. Pod záštitou ÚDA se Ladislav Novák s klubem probojoval až do finále poháru, v kterém 

se utkaly kluby střední Evropy. Ve finále jeho úspěch skončil prohrou a druhým místem.  

 Jako při první změně názvu, tak i při další nucené změně, přišel velký úspěch v lize. V roce 

1956 vznikly vojenské tělovýchovné jednoty, které dostaly také společný název Dukla. Téhož roku 

vyhrála fotbalová Dukla Praha první ligu a získala titul mistra republiky. Rok poté, v sezóně 1957-

58, obhájila Dukla znovu svůj titul. Její obhajoba však byla hodně těsná a svůj třetí titul získala už 

jen díky lepšímu skóre. Dalšími léty procházel klub odporem okolí a s tím i spojeným neúspěchem. 

Jako armádní klub nebyl brán rovnocenným soupeřem pro ostatní. Po třech letech přišla nutná 

změna v organizaci klubu. Dukla Praha se stala klubem, který splňoval veškeré povinnosti dané i 

pro ostatní. Počátkem 60. let byl Ladislav Novák hlavním článkem týmu, který kraloval nejvyšší 

fotbalové lize v Československu. Po čtyři sezóny neměla obrana Dukly v čele s Ladislavem 

Novákem konkurenci. Stejně tak si počínal i útok a v letech 1961-1964 nikoho nepustili na první 

místo v lize. K titulům přibylo i jedno vítězství v Československém poháru. Sezóna následující byla 

už bez titulu. Chuť si ale Novák se spoluhráči spravili druhým vítězstvím v poháru. Svůj fotbalový 

život v Dukle Praha prožil Novák skoro stále na vrcholu, přidal k němu i úspěchy v reprezentačním 

týmu a zakončil ho dalším a posledním titulem v první lize za jeho hráčského působení. V Dukle 

Praha jeho působení tímto neskončilo. Strávil zde ještě úspěšná léta jako uznávaná trenérská 

autorita. Svým přístupem odevzdal Dukle vše, co v něm bylo a tím byl zaslouženě a nesmazatelně 

zařazen do Síně slávy (Pivoda, 2013). 

 

https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bernd+Rohr%22
https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22G%C3%BCnter+Simon%22
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3.1.2 Hráčská kariéra v české reprezentaci 

Svou poctivostí jak v tréninku, tak i v životě, se svými narůstajícími výkony dostal až do 

reprezentace ČSR. Do té byl zařazen roku 1952 po narukování do pražského ATK. Dva roky na to 

vyhrál s reprezentací kvalifikační skupinu, kde s týmem přešel přes Rumunsko a Bulharsko. 

Vítězství v kvalifikaci znamenalo postup s reprezentačním týmem na Mistrovství světa ve 

Švýcarsku. Zde vedl svůj tým už jako kapitán. Podle slov Ladislava Nováka byl na MS však tento 

tým úplným nováčkem. Na některé hráče dopadl respekt z velkých jmen a také skutečnost, že se 

poprvé setkali s hráči afrického původu. Ve skupině dvakrát prohráli a i s kapitánem Novákem 

museli odjet zpět domů (Macho, 1969). V následujících letech přišla příprava na další mistrovství. 

V kvalifikaci roku 1958 se opět Československá reprezentace probojovala přes týmy Walesu a NDR 

až na MS 1958. Po celkem vydařených zápasech ve skupině měl československý tým stejně bodů 

se Severním Irskem, nad kterým měl výhodu ve skóre. Pravidla však při shodě bodů určovala nový 

vzájemný dodatečný zápas. V tomto zápase tým ČSR v čele s Novákem neuspěl a opět nepostoupil 

ze skupiny. Ladislav Novák si tedy znovu o medaile nezahrál. Chuť po vítězství a po medaili si 

naplnil v roce 1960 na historicky prvním mistrovství Evropy, kdy po prohře se SSSR přišlo vítězství 

s Francií v boji o třetí místo. Tím získal tak svou první bronzovou medaili a zároveň poslední na 

ME. V následujících letech se už Československá reprezentace s kapitánem Novákem nedostala 

ani z kvalifikace (Grünner, 1985). 

Úspěch na ME povzbudil spoluhráče Ladislava Nováka a v roce 1962 odjeli na MS konané 

v africkém státě Chile. Zde se odehrál největší úspěch lounského rodáka a čestného reprezentanta 

fotbalu v Lounech. Československá reprezentace se poprvé dokázala dostat ze skupiny, ve které se 

utkala s týmy Španělska, Mexika a poprvé změřila své síly i s výběrem Brazílie. Ve čtvrtfinále se 

podařilo vyřadit jediným gólem silný tým Maďarska. Už tohle byl pro Československou 

reprezentaci obrovský úspěch a zároveň vítězství. Tým se ale neuspokojil a v semifinále si poradil 

v té době s druhým nejsilnějším týmem Evropy, Jugoslávií. Najednou byla senzace na světě a 

Ladislav Novák, jako hlavní a ústřední postava reprezentační obrany a zároveň kapitán, dovedl své 

spoluhráče až do finále MS. Dne 17. června 1962 na stadionu v Santiagu, před 70 000 diváky se 

československá reprezentace utkala už po druhé na turnaji s Brazílií (Jeřábek, 1991).  

Touha po vítězství byla velká a tomu odpovídala i hra. Českoslovenští hráči překvapili 

Brazilce hned v úvodu zápasu, kdy nastoupili s účinnou útočnou hrou. Hrál se, jak se očekávalo, 

nejlepší zápas mistrovství. Hra beze strachu přinesla i první úspěšný moment. Díky dlouholetému 

spoluhráči Ladislava Nováka, Josefovi Masopustovi, jsme se ujali vedení, jenže to netrvalo dlouho. 

O dvě minuty později Brazilci vyrovnali.  I přes brzké vedení a zranění legendárního fotbalisty 

Pelého, tým s Ladislavem Novákem nestačil na fotbalisty Brazílie. Ta si po vyrovnání vytvořila 

útočný tlak a přidala k tomu další dvě branky (Krušina, 2012). Největší úspěch v reprezentačním 

drese s číslem čtyři tímto zůstal pro Nováka ve stříbrné medaili. Jako na ME se už po získání 

medaile na další MS s týmem neprobojoval. Za svůj hráčský fotbalový život se zúčastnil 

s reprezentací tří mistrovství světa a jednoho mistrovství Evropy a získal dvě zasloužené a 

významné medaile pro Československý fotbal. V dresu s lvíčkem na hrudi odehrál celkem 75 



26 
 

utkání, z toho 72 jako kapitán týmu. Za svou reprezentační kariéru vstřelil jediný gól a to do 

branky NDR. Reprezentační dres oblékl naposledy v Praze roku 1966 proti soupeři ze SSSR (Kovář, 

2012). „Ladislav Novák nastoupil symbolicky naposledy na 10 minut“ (Šálek J. a Z., 2002, s. 79). 

Dále se s Československou reprezentací setkal už jen jako trenér. 

3.1.3 Trenérská kariéra 

Tuto část svého fotbalového života odstartoval roku 1968 v Jablonci, kde se jako trenér 

ujal vedení týmu LIAZ Jablonec. Mezi svěřenci měl i přes svůj mladý trenérský věk respekt a úctu. 

Přivedl do Jablonce i nějaké nové hráče a díky svým vztahům v Dukle Praha byli někteří i odtud. 

Novák přivedl do týmu kvalitu a hned roku 1969 ho vedl v bojích o postup do první ligy. Hráči 

Jablonce měli v tomto roce velkou šanci na postup do nejvyšší ligy. Tato šance trvala až do 

posledního druholigového kola (Macho, 1969). V sezóně 1970-71 byl pro svůj úspěch povolán k 

reprezentačnímu mužstvu Československa, kde působil až do roku 1973. Jako jeho pravá ruka byl 

v té době známý trenér Kačáni. S reprezentací se pokusil přejít kvalifikací a dostat se na ME 

v Belgii roku 1972. To se mu nepovedlo, zaostal ve skupině na druhém místě za Rumunskem a 

s reprezentací nepostoupil. Tím v reprezentaci skončil a jako trenér si žádný úspěch 

nezaznamenal. Po této zkušenosti se na rok vrátil do Jablonce, kde dokončil práci, kterou s týmem 

začal. Udělal obrovský krok, kdy dovedl tým do historicky prvního postupu do první ligy a tím se 

nesmazatelně zapsal do historie jabloneckého fotbalu (Kovář, 2012).  

Po postupu s Jabloncem odešel zkusit své štěstí do Belgie. Zde začal trénovat místní klub 

KSC Lokeren, který vznikl nedávno před tím. „Lokeren SC (Sportclub Lookeren Oostvlaanderen), 

Belgie, vznik roku 1970 po fúzi klubů K Racing Club Lokeren a K Standaart FC Lokeren. Trenéři 

(výběr): W. Jansen, W. Lubanski, L. Novák“ (Rohr, Simon, 2006, s. 239). Tento klub se přes svoje 

mládí dostal během čtyř let až do první Belgické ligy. Právě v prvním ligovém roce přichází jako 

hráčsky zkušený trenér Ladislav Novák, aby Lokeren udržel v nejvyšší soutěži a při nejlepším získal 

co nejvyšší umístění. Hned napoprvé, v roli trenéra nováčka I. belgické fotbalové ligy SC Lokeren, 

měl za sebou první, velmi úspěšnou sezónu. Mezi dvaceti nejlepšími belgickými fotbalovými týmy 

obsadil s jeho mužstvem osmé místo (AOKL, 1975).  Za své působení v tomto klubu zaznamenal 

jako jediný úspěch postup do druhého kola v poháru UEFA. V druhém kole ale s klubem 

nepostoupil přes silný španělský klub FC Barcelona. Tímto počinem také ukončil působení v SC 

Lokeren a roku 1977 odešel. Novým angažmá Ladislava Nováka se téhož roku stal klub Royal FC 

Antverpy. V tomto působení si velmi polepšil, protože belgický klub z města Antverpy byl už v té 

době čtyřnásobným vítězem nejvyšší ligy. Novák zde trénoval po dobu dvou let a přinesl sem své 

dlouholeté zkušenosti. Úspěchu v podobě vítězství titulu či poháru však nezískal. V roce 1979 jeho 

činnost v Royal FC Antverpy skončila. Nestěhoval se ale daleko. Na další rok zaujmul post trenéra 

v dalším klubu Antverp a to Beerschot VAV. Tento klub prošel svou historií mnohými změnami a o 

trenérském období Ladislava Nováka jsme informace nedohledali. „Antwerpy, GB (Koninklijke 

Football Club Germinal Beerschot Antverpy) Belgie, založeno roku 1899 jako Beerschot AC, 1926-

68 R Beerschot AC, 1968-69 K Beerschot VAV, 1999 rozpuštěn a po fúzi s KFC Germinal Ekeren nově 

založen“ (Rohr, Simon, 2006, s. 45). V současnosti působí klub pod názvem KFCO Beerschot Wilrijk 

v třetí Belgické neprofesionální lize.  V tomto klubu působil Novák pouze jednu sezónu před tím, 

než se uskutečnil slavný návrat do Dukly Praha.  

https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bernd+Rohr%22
https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22G%C3%BCnter+Simon%22
https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bernd+Rohr%22
https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22G%C3%BCnter+Simon%22
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Ladislava Nováka už Belgie omrzela a vrátil se zpět do Čech, kde ho s otevřenou náručí 

přivítali v klubu, kde uskutečnil své největší úspěchy ještě jako hráč. V Dukle Praha prožil své 

nejlepší období, kdy ho fotbalový svět uznával jako jednoho z nejlepších obránců, co kdy běhaly 

po hřišti. Na tuto pověst, chtěl navázat i v jeho trenérské kariéře. Činnost trenéra zde vykonával 

po dobu tří let až do roku 1983 a své úspěchy rozšířil. Své svěřence v červenožlutých barvách 

dovedl v roce 1982 k mistrovskému titulu a v letech 1981, 1983 a 1985 ke třem finálovým 

vítězstvím v Československém poháru. Během svého působení držel Duklu stále na vrchních 

místech tabulky. Dařilo se mu, ale pouze na úrovni české ligy. V evropských pohárech už takové 

štěstí neměl. Z PMEZ, současné Ligy mistrů, a poháru UEFA, byl často s klubem vyřazen už 

v prvním kole. Ani v PVP úspěch nezaznamenal. Účastnil se ho sice dvakrát, ale vždy s týmem 

vypadl na samotném začátku. Rokem 1985 odešel po druhé ve svém životě z Dukly Praha (Pivoda, 

2013). Jako trenér naposledy pracoval s týmem SK Beveren Waas v roce 1987. K dalším vítězstvím 

už se nedopracoval a s trénováním nadobro skončil. 

3.1.4 Zajímavosti 

Za své doby působení mu pomáhali k úspěchu i jeho spoluhráči. Patřil do obávané trojice 

hráčů, která společně drtila soupeře v klubu i reprezentaci. Reportér ve svém televizním 

dokumentu okomentoval slavnou trojici slovy: „Okolo svého kapitána se v Dukle vystřídala 

spousta hráčů. Dva zůstali s Novákem po celou dobu. Svatá trojice se jim říkalo. Bonviván Pluskal. 

Muž, kterému nic lidského nebylo cizí, Masopust. A s nimi asketa Novák“ (ČT4 Sport, 2014). 

Byl známý pro svou oddanost fotbalu. Tato oddanost nespočívala jen ve sledování zápasů 

soupeře, poctivého a urputného trénování, ale i v přísném dodržování životosprávy. V medailonu 

utvořeném Českou televizí, na počest Ladislava Nováka, jej fotbalový internacionál Ján Geleta 

popsal následovně: „Láďa, to byl pro mě profesionál, který u nás žil jako fotbalista. On nejedl 

knedlíky už v té době. My jsme tomu takovou váhu nepřikládali, i když Pepík Masopust, Pluskal, 

všichni byli v národním mužstvu, ale Láďa byl první profesionál, který se tak choval“ (ČT4 Sport, 

2014).  

Profesionalismus se odrážel i v jeho projevu hry. Své soupeře dokázal odzbrojit a ubránit 

v duchu fair play a ve vší poctivosti k pravidlům. Fair play byl smyslem jeho hry i života, 

nesportovní hrubost nepatřila ani mezi jeho nejhorší vlastnosti a nebylo pro ně místo v žádném 

případě. Novák byl nepříjemným protivníkem a hrál velmi tvrdě, někdy i na hranici faulu, nikdy se 

však k zákeřnostem nesnížil. Způsob jeho hry potvrdil i ve své neuvěřitelné bilanci. Jako jeden 

z nejlepší levých obránců nebyl v životě ani jednou vyloučen. V roce 1995 byl oceněn českou 

Cenou fair play a v Paříži mu byl udělen Mezinárodní diplom za rytířskou hru. V roce 2000 skončil 

sedmý v anketě o českého fotbalistu století (IDNES.cz, 2011). Od roku 2004 je čestným občanem 

Loun, kde je po něm pojmenovaný fotbalový stadion FK Louny (Roedl, 2011). 
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3.2 Radek Příhoda 
 

V okresním městě se mimo kvalitních fotbalových hráčů hrajících i v první lize objevil i 

slavný český ligový rozhodčí Radek Příhoda. Narodil se v březnu roku 1974 v Lounech. Vyučen 

v oboru spojový technik si doplnil vzdělání maturitou z podnikání v oborech elektrotechniky a 

komunikaci. Dále získal titul bakaláře na soukromé vysoké škole Ekonomických studii v Praze 

v oboru Bezpečnostní management. Mimo práce v technických oborech potvrdil svůj cit pro hájení 

pravidel a zákonů i ve své další práci. Od roku 1995 do roku 2011 pracoval u lounské policie. Svou 

poctivostí postupoval v pozici výše až k zástupci ředitele (Příhoda, 2014). 

K fotbalu přilnul v době, kdy ho aktivně hrával. Začínal jako malý v přípravce jednoho 

z okresních měst u Loun, Postoloprt. V dorostu se uskutečnil velký přestup, kdy si ho vytáhl v té 

době úspěšný celek Blšan. Zde působil v druhé dorostenecké lize. Dále pak působil v krajských a 

okresních soutěžích. Svůj hráčský talent prokazoval na postu obránce a záložníka. Jako hráče ho to 

však neuspokojilo a proto se nechal přemluvit svým kamarádem, který už nějakou dobu zápasy 

rozhodoval a pustil se roku 1995 na dráhu fotbalového rozhodčího.  

První zápas jako rozhodčí absolvoval opět v jednom z okresních měst Loun a to 

v Lenešicích. Jeho schopnosti komunikace a organizace se velmi kladně projevily. Nespokojil se 

však jen s řízením utkání v nízkých třídách. Jako rozhodčí postupoval podobně jako v zaměstnání 

stále výš a výš až se dostal mezi profesionály. Licenci pro rozhodování v profesionálním fotbale 

získal v roce 2004 a tím se nesmazatelně zapsal do historie českého fotbalu. Ligové utkání, které 

poprvé rozhodoval, bylo v souboji dvou kvalitních týmů první ligy, pražské Sparty a Jablonce. 

Zvolený rozhodčí pro toto utkání se zranil a Příhoda byl připraven jako náhradník. Zde si zapsal i 

svou premiéru v udělení červené karty (Příhoda, 2017). Po následných čtyřech letech získal 

dokonce licenci FIFA a reprezentoval Louny svým spravedlivým rozhodování i na mezinárodní 

fotbalové scéně. Mimo tyto úspěchy dostal ocenění Křišťálové píšťalky za sezonu 2007-2008, které 

obdržel dlouholetým časopisem s názvem „Gól“, zabývající se nejvyšší českou ligou. Do jara roku 

2019 jsme pravidelně vídali Radka Příhodu v televizních přenosech ligových utkání v roli hlavního 

rozhodčího a nejedenou byl nominován i do zápasů mezi kluby v zahraničí (Příhoda, 2014). V „tab. 

2“ vyobrazujeme statistický stav činnosti Radka Příhody v sezóně 2016-2017. 

Poslední hvizd lounského sudího Příhody – 25. května 2019 

Při utkání nadstavbové části 4. třídy v Lenešicích, které na domácím trávníku přivítaly 

Měcholupy, se s kariérou fotbalového rozhodčího rozloučil sudí Radek Příhoda. Konec kariéry 

oznámil Jeden z nejrespektovanějších českých rozhodčích na konci loňského roku. „Jak jsem slíbil, 

tak plním," oznámil Radek Příhoda na svém facebookovém profilu. Úvodní hvizd utkání padl v 

13.30 v Lenešicích, které bojovaly o čelo tabulky nadstavby 4. třídy skupiny B. V každém poločase 

sudí nastavil jednu minutu, a tak v 15.16 hodin naposledy coby fotbaloví sudí pískl do píšťalky. V 

zápase, který domácí vyhráli 6:1, a proběhl bez problémů, udělil Příhoda jednu žlutou kartu. „Díky 

moc všem. Užil jsem si to a jeden příběh je u konce,“ řekl po utkání rozhodčí.  

V české nejvyšší soutěži čtyřiačtyřicetiletý Příhoda jako hlavní sudí odpískal 237 zápasů. 
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Tab. 2 Statistické údaje v sezoně 2016/2017 

Sezony v lize 13 

Zápasy jako hlavní rozhodčí 205 

Zápasy jako pomezní rozhodčí 1 

Žluté karty na zápas 4,5 

Červené karty na zápas 0,3 

Penalty na zápas 0,2 

                  (www.epojisteniliga.cz, 2017) 

  

3.3 Současné osobnosti 

 Lounský fotbal vychoval či pomohl vychovat mnoho úspěšných a kvalitních hráčů ve své 

historii. V této podkapitole zmiňujeme současné hráče, kteří prošli lounskou mládeží, která jim 

dala základ pro rozvoj kariéry na vyšší úrovni. 

3.3.1 Tomáš Smola 

Současný útočník prvoligového Baníku Ostrava, když v létě přestoupil z druholigového 

Slezského fotbalového klubu Opava narozený v roce 1989, prošel ve své kariéře týmy FK Teplice, 

Vyšehrad, Česká lípa, Vilémov, FC Chomutov, Bohemians Praha a FK Ústí nad Labem. V působení 

na druholigových hřištích je už několikaletým zkušeným fotbalistou a jak nám prozradil 

v následujícím rozhovoru, jeho cílem je udržet se v první fotbalové lize co nejdéle. (Smola, 2017). 

3.3.1.1 Rozhovor 

Kdy a kde jsi začal s fotbalem? 

„S fotbalem jsem začínal v přípravce, tehdy ještě Čechie Louny pod vedením pana Vrby a pana 

Pihrta.“ 

V kolika letech jsi začal hrát fotbal v Lounech? 

„Myslím, že mi bylo 8 let, když jsem začínal.“ 

Co tě přivedlo k fotbalu do Loun? 

„Určitě to byl můj táta, který mě na fotbal do Loun přihlásil.“ 

Jak ti pomohl, dle tvého názoru, fotbal v Lounech k vývoji tvé fotbalové kariéry? 

„Tak určitě mě Lounský fotbal vychoval, na to se nezapomíná a lidi v tomhle klubu mi hodně 

pomohli, za což jim patří velký dík, ale v dorosteneckém věku, kdy se moje kariéra lámala, mi dost 

pomohly především tři osoby, trenéři Hora, Jantoš a současný předseda klubu Domecký. Díky nim 

jsem se dostal do Teplic.“ 

Zůstalo ti něco konkrétního, jako vzpomínka, na Lounský fotbal? 
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„Vzpomínek je spoustu to ano, ale nejvíce si pamatuji, když mi dal pan Hora na tréninku facku 

anebo když mě pan Jantoš chtěl vyhodit za to, že jsem jel místo tréninku na fotbal do Teplic.“ 

Jak jsi spokojený se současným průběhem své fotbalové kariéry? 

„Zatím jsem spokojený, chtěl jsem se živit fotbalem, což se mi povedlo a v minulé sezóně jsem si 

zahrál zápasy, které si jen tak nikdo nezahraje, ať už to bylo derby s Baníkem a Olomoucí nebo 

třeba finále poháru. Všechny zápasy byly vyprodané, neuvěřitelná atmosféra, to jen tak v Čechách 

každý nezažije.“ 

Jaký je tvůj současný cíl ve fotbale? 

„Momentální cíl nejen můj ale i celého klubu v Opavě je postup do 1. ligy.“ 

Plánuješ po skončení kariéry návrat do Lounského klubu? 

„Vrátit se domů určitě v plánu mám a určitě bych si chtěl ještě zahrát za Louny, ale bude záležet i 

na mém zdravotním stavu.“ 

Sleduješ a jsi příznivcem, i po svém odchodu, činnosti Lounského FK? 

„Zápasy sleduji vždycky, kdy mám možnost. Pokud ta možnost není a já jsem v Opavě, píšu si 

s lounskými hráči, s kterými se dobře znám. Rozebíráme zápasy jak lounské tak i mé.“ 

3.3.2 Otto Urma 

 Univerzální fotbalista narozen v roce 1993, hrající na postu záložníka či obránce byl 

odchován v jeho rodných Domoušicích, vesnici nedaleko od Loun.  Jak uvedl v následujícím 

rozhovoru, přišel do lounského klubu po rozpadu přípravek v Domoušicích. V Lounech předváděl 

výkony hodné vyšších soutěží, čehož si všimli v prvoligovém klubu FK Teplice. Zde absolvoval 

sezóny mládeže, juniorky a později i samotného „A“ týmu. Měl možnost si zahrát ČFL za tehdejší 

farmu Teplic, FC Chomutov a později i FNL za FK Baník Sokolov. Vždy se však vrátil do Teplic, kde v 

současnosti dál bojuje s týmem o nejlepší umístění v nejvyšší české lize. V neposlední řadě měl 

možnost obléci i dres s českým lvíčkem za reprezentaci U21 (Urma, 2017). Nyní Hradec Králové 

3.3.2.1 Rozhovor 

Kdy a kde jsi začal s fotbalem? 

S fotbalem jsem začal na vesnici v Domoušicích. 

V kolika letech jsi začal hrát fotbal v Lounech? 

Do míče jsem kopal od té doby, co jsem uměl chodit, ale soutěžní zápas myslím, ve 4-5 letech. 

Co tě přivedlo k fotbalu do Loun? 

V Domoušicích skončila přípravka, protože nebylo dostatek lidí, tak jsem byl nucen jít jinam a 

nejlepší a nejbližší východisko byly Louny 
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Jak ti pomohl, dle tvého názoru, fotbal v Lounech k vývoji tvé fotbalové kariéry? 

Pomohla mi určitě tehdejší spolupráce mezi lounským a teplickým klubem, kdy do Loun jezdili 

mládežničtí skauti z Teplic, kam jsem později přestoupil. Jinak všechny základní fotbalové 

dovednosti jsem uměl už z mateřského klubu. 

Zůstalo ti něco konkrétního, jako vzpomínka, na Lounský fotbal? 

Silnou vzpomínku si nevybavuji, ale zůstalo mi pár kamarádu, se kterými se pravidelně vídám. 

Jak jsi spokojený se současným průběhem své fotbalové kariéry? 

Vždycky to může být lepší, ale to co se mi povedlo je velký úspěch, nejen zahrát si nejvyšší českou 

soutěž, ale také za reprezentaci U21, jsem na to pyšný. Ale musím makat dál, abych byl ještě lepší 

a úspěšnější. 

Jaký je tvůj současný cíl ve fotbale? 

Současným cílem je hrát pravidelně ligu a stát se oporou týmu. Časem zkusit nějaké zahraničí. 

Plánuješ po skončení kariéry návrat do Lounského klubu? 

Upřímně asi ne, moje srdce je domoušické, takže jestli po konci kariéry někde budu hrát, bude to 

právě tam. 

Sleduješ a jsi příznivcem, i po svém odchodu, činnosti Lounského FK? 

Na Louny se snažím chodit dívat, ne vždycky to časově vyjde, ale pokud je čas, chodím téměř vždy 

na domácí zápasy.  

 

Josef Novák  

  Brankář, vyrostl v Lounech.  1 liga Dukla Praha (Dodám informace později) 
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4 Lounský sponzoring 
 Jak každý člověk ví, sport v organizované formě nelze provádět bez určitého kapitálu. 

V tomto ohledu napomáhá tzv. „Sponzoring“ jinak řečeno nezisková, finanční či nefinanční 

podpora. Touto kapitolou seznámíme s touto činností v lounském klubu.  

4.1 SEKO Aerospace a. s. - Louny 
 Jednou z nejpodstatnějších stránek klubu, mimo hráčů a výboru, je právě činnost této 

firmy, zabývající se leteckým a energetickým průmyslem. Její majitel Vlastimil Sedláček, jako 

hlavní sponzor a mecenáš lounského fotbalu v současnosti, dává klubu možnosti, které ho vedou 

k větším a větším úspěchům. Příkladem jsou historické lounské postupy do divize 

(www.sekogroup.cz, 2017).  

Dodává lounskému FK nejen vše co je potřebné pro dobrý chod a činnost klubu, ale 

dokonce i přilákává nové fanoušky. Svými nevšedními příchody na domácí zápasy v podobě příletu 

svým osobním vrtulníkem či příjezdem jedním ze svých luxusních automobilů baví a oslňuje 

příznivce už před samotným zápasem. Klub tedy hrdě nosí sponzora jak na svých dresech, tak i ve 

svém klubovém jméně FK SEKO Louny.  

Případné informace o firmě naleznete na www.sekogroup.com 

4.2 Ostatní sponzoři 

 
(www.fklouny.cz, 2017)  
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5 Závěr 
 

 Závěrem přejeme všem stávajícím i nově příchozím členům FK Louny hodně nových 

úspěchů ve fotbalovém světě, mnoho radosti z fotbalu a co nejméně nevydařených situací, které 

bez pochyby k fotbalu patří. Dále mnoho dalších kvalitních fotbalistů, kteří doplní už nyní bohatý 

rejstřík jmen a reprezentují tak fotbal v Lounech.  Nesmíme zapomenout vzdát hold všem 

fanouškům, kteří věrně fandí a pomáhají hráčům v jejich nelehké úloze. Věříme, že příznivců a 

fanoušků přiláká lounský fotbal v dalších letech ještě mnohem více. Oslavme tímto jedno 

z nejvrcholnějších období klubu. Věřme, že toto období nikdy neskončí, a že vždy bude někdo, kdo 

tuto historii dále rozšíří či jakkoliv přispěje k její nekonečné památce, jak tomu bylo do dnes, díky 

předešlým osobám, které tomu věnovaly svůj drahocenný čas: J. Klein, L. Lojín, P. Domecký, M. 

Roháč. 

 

"Někteří lidé si myslí, že fotbal je otázkou života a smrti. To já odmítám. 

Můžu vás ujistit, že je mnohem důležitější." 

Bill Shankly 

 

Čím víc dřete, tím těžší je se vzdát." 

Kevin Keegan 

 

„Ve fotbale někdy prostě musíte pozvednout ruce, uznat soupeřovy kvality, zatleskat mu a říct, 

ano, byli lepší než my.“ 

Alex Ferguson 

 

 

 

 

 

 

S úctou k lounskému fotbalu, 

Bc. Bubeníček Tomáš  
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6 Přílohy 
 

V této části jsme udělali průřez nejdůležitějšími fotkami, které osvětlují situace vývoje 

lounského fotbalu. Tematicky doplňují textovou část, v které jsme popsali kluby působící 

v Lounech před sloučením. V neposlední řadě jsme do příloh zařadili fotky z novodobé historie od 

počátku sloučení v jednotný klub FK Louny. Veškeré fotografie jsme s povolením předsedy klubu 

pořídili z lounského fotbalového archivu mimo fotografií z letošního roku 2017, které jsou 

pořízené v době naší návštěvy v areálu FK Louny a fotografií Ladislava Nováka získané ze starých 

výtisků časopisu Stadion.  

Příloha č. 1-18   Čechie Louny/Lokomotiva  (s. 35-44) 

Příloha č. 19-26  SK Louny    (s. 45-48) 

Příloha č. 27-39  Meteor Louny/Spartak ČSAD  (s. 49-55) 

Příloha č. 40-41  STAK     (s. 56-57) 

Příloha č. 42-52  FK Louny    (s. 57-64) 

Příloha č. 53-55  Ladislav Novák   (s. 64-65) 

Příloha č. 53   Seznam zkratek   (s. 70) 
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Příloha č. 1 - Původní vstupní brána na hřiště Čechie Louny

 

 

Příloha č. 2 - Den zasazení památné válečné lípy 

 

 
1916 

1910 
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Příloha č. 3 - Tým Čechie Louny

 

Příloha č. 4 - Mužstva Čechie a Budějovic před zápasem o postup do divize

 

 
1933 

1926 
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Příloha č. 5 - Diplom za vítězství v župním přeboru dorostu

 

 

Příloha č. 6 - Registrační průkaz hráče

   1938 

1933 
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Příloha č. 7 - Přestupní lístek hráče: Miroslav Roháč

 

1942 
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 Příloha č. 8 - Úvodní foto pře zahájením zápasu mezi Čechií a Rakovníkem

 

 

Příloha č. 9 - Zachycení gólové situace v zápase Čechie s Rakovníkem

  

1943 

1943 
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Příloha č. 10 - Společná fotografie před zápasem s AC Sparta

 

 

Příloha č. 11 - Sestava Lokomotivy Louny

 

 

 

 

1953 

1950 
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Příloha č. 12 - Společná fotografie před utkání s ATK Praha (Josef Masopust: tmavé dresy, horní 

řada, první z leva; Ladislav Novák: tmavé dresy, horní řada, druhý zprava)

 

 

Příloha č. 13 - 9. ročník zimního turnaje Lok. Louny v zápase s Chlumčanami na škvárovém hřišti

 

1954 

1981 
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Příloha č. 14 - 11. ročník zimního turnaje Lok. Louny v zápase s Brozany

 

 

Příloha č. 15 - Vojenské povolení k fotbalové činnosti

 

 

1983 

1972 
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Příloha č. 16 - Nástup v přípravném mezinárodním zápase s 2. ligovým týmem Zalgearis Vilnius

 

 

Příloha č. 17 - Razítka používaná klubem pro potvrzení důležitých písemností od r. 1930 do r. 2000

 

 

1973 



44 
 

Příloha č. 18 - Postupující sestava Čechie Louny do I. A třídy

 

 

   

1996 
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Příloha č. 19 - Členové klubu SK Louny během v letech 1923-1943

 

 

Příloha č. 20 - Sestava SK Louny v sezóně 1924-1925

  

1943 

1925 
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Příloha č. 21 - Sestava SK Louny v sezóně 1930-1931

 

 

Příloha č. 22 - Sestava SK Louny v sezóně 1931-1932

  

1931 

1932 
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Příloha č. 23 - Sestava SK Louny v sezóně 1932-1933

 

 

Příloha č. 24 - Hráči a funkcionáři meziválečné a poválečné historie

  

1933 

1946 
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Příloha č. 25 - Razítko používané na písemnosti používané za období působení klubu SK Louny

 

 

Příloha č. 26 - Sestava SK Louny v sezóně 1969-1970

 

  

1943 

1970 
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Příloha č. 27 - První předseda a zakládající člen Meteoru Louny Josef Fára

 

 

Příloha č. 28 - Sestava Meteoru v prvních vlastních dresech

 

  

1939 

1923 
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Příloha č. 29 - Výstavba hřiště budovaná rukama hráčů a členů Meteoru

 

 

Příloha č. 30 - Hřiště Meteoru Louny

  

1939 

1939 
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Příloha č. 31 - Členové klubu v období 1922-1942

 

 

Příloha č. 32 - Klubový výbor klubu Meteor Louny

  

1942 

1947 
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Příloha č. 33 - Sestava Meteoru v letech 1947-1950

  

 

Příloha č. 34 - Sestava Spartaku Louny

  

1950 

1955 
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Příloha č. 35 - Zpravodaj rozdávaný na každém zápase

  1971 
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Příloha č. 36 - Sestava Spartaku ČSAD v sezoně 1971-1972

 

 

 

Příloha č. 37 - Sestava Spartaku ČSAD v sezoně 1977-1978

  

1972 

1978 
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Příloha č. 38 - Postupující mužstvo Meteoru do I. A třídy

 

 

 

Příloha č. 39 - Postupující mužstvo Meteoru do kraje

  

1996 

1997 
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Příloha č. 40 - Členská průkazka STAK: Josef Fára

 

 
1936 
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Příloha č. 41 - Zakládající schůze župního výboru STAK

 

 

Příloha č. 42 - Sestava FK Louny po sloučení

 

 

 

1932 

2003 
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Příloha č. 43 - Nástup před zápasem slavných osobností a veteránů Louny

 

 

Příloha č. 44 - Oslavy 100. let fotbalu v Lounech: Jiří Krytinář v roli brankáře

 

2006 

2006 
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Příloha č. 45 - Archivní sbírka vítězných týmů a pohárů

 

 

Příloha č. 46 - Novodobá vstupní brána na hlavní hřiště FK Louny

  2017 

2017 
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Příloha č. 47 – Již zbouraná památná tribuna FK Louny

 

 

Příloha č. 48 - Hřiště FK Louny (pohled z tribuny)

  

2017 

2017 
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Příloha č. 49 - Dresy FK Louny

  

2017 
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Příloha č. 50 - Vlajka se znakem FK Louny

 

 

Příloha č. 51 - Hřiště lounského B-týmu (bývalé hřiště Meteoru) pohled 1 nyní již nepoužívané

  

2017 
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Pohled 2

 

Pohled 3 

  

2017 
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Příloha č. 52 - Hřiště s Umělou trávou III. generace (do roku 2006 zde bylo škvárové hřiště)

 

 

Příloha č. 53 - Ladislav Novák 

  

2017 

1979 
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Příloha č. 54 - Mistr ligy Dukla Praha (Ladislav Novák: dolní řada, čtvrtý z leva) 

 

 

Příloha č. 55 - Vítěz Československého poháru Dukla Praha (Ladislav Novák: horní řada, první 

zprava) 

  

1980 

1983 
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AFK - Atleticko-fotbalový klub 

ATK - Armádní tělovýchovný klub 

c. k. - císařsko-královské 

č. -číslo 

ČSR - Československá republika 

ČSSF - Československý svaz fotbalu 

ČŠK -Československý športovný klub 

DFC - německý důstojnický fotbalový klub 

FIFA - Federace mezinárodních fotbalových asociací 

FK - fotbalový klub 

JPT - Jednota proletářské tělovýchovy 

JUDR - doktor práv (juris universi doctor) 

LIAZ - Liberecké automobilové závody 

ME - mistrovství Evropy 

MS - mistrovství světa 

NDR - Německá demokratická republika 

PMEZ - Pohár mistrů evropských zemí 

PVP - Pohár vítězů pohárů 

SK - sportovní klub 

SSSR - Svaz sovětských socialistických republik 

STAK - Svaz tělovýchovných amatérských klubů 

ŠK - Športovný klub 

TJ - tělovýchovná jednota 

ÚDA - Ústřední dům armády 

ZSJ - závodní sokolská jednota 

 


