
Letošní významná  slavínská  výročí 
1.část:  Slavín jako svědek opakovaných pokusů o založení fotbalového oddílu  
 

Pro obyvatele Hracholusk je Slavín cosi jako pro Čechy Říp. Toto návrší z hornin 
středního turonu má bohatou historii. Lidská přítomnost v této lokalitě je prokázána přibližně 
již  na konci 4.tisíciletí př. n.l. Střední Evropa tehdy prožívá dobu měděnou a v místě, kde 
dnes stojí známý Stonehenge, začínají teprve vznikat zárodky megalitické stavby ve formě 
kruhového příkopu. A když se pro srovnání podíváme na jiné kontinenty, v Egyptě ve stejné 
době končí takzvaná předdynastická doba sjednocením země a třeba v Mezopotámii vzniká 
město Uruk, tradované jako jedno z prvních na světě. Slavín se tedy  řadí k nejstarším 
prokazatelně osídleným oblastem v katastru města. Proto stojí za zmínku alespoň dvě 
významné události z historie, jejichž kulatá výročí vychází na letošní rok a které se k této 
dominantě Hracholusk váží.  

Dnes si připomeneme první z nich. Je ze sportovního, přesněji fotbalového soudku a je 
jí první mistrovský fotbalový zápas hraný na Slavíně. Toto sportovní odvětví má na 
hracholuském návrší dlouhou historii. Zmiňme stručný výčet událostí, které tomuto prvnímu 
zápasu předcházely a dále jaký byl vývoj tohoto sportu v Hracholuskách po něm. Zjistíme při 
tom, že i osudy sportovního snažení mohou být podobně barvité jako ty lidské. 

Již v létě roku 1910 (tři roky po založení nejstaršího klubu podřipské metropole SK 
Roudnice, který hrál mimochodem v letech 1912-1914 také v Hracholuskách na hřišti za 
„Libuší“) si náctiletí hoši z Hracholusk utvořili fotbalový kroužek a z něho byl v roce 1912 
založen Atleticko-fotbalový klub Slavoj Hracholusky. Obdobně se datují počátky fotbalu 
na Bezděkově, naproti tomu v Podluskách si příznivci ještě několik desetiletí počkají. 
Klubová barva byla černo-bílá. Do začátku první světové války se hrálo na louce „Pod 
vinicí“. Po 1. světové válce vznikly v klubu spory o umístění hřiště. V nich hrál roli i postoj 
obce, když při jednání o pronájmu pískovny na Slavíně navrhla provést nutné práce na 
náklady klubu a k tomu navrhla nájemné 80 korun ročně. Vzhledem ke kupní síle koruny je to 
více, než v případě novodobého nájmu organizaci kynologů (podrobněji níže). Nakonec vítězí 
křídlo prosazující hřiště u Mevy, klub mění název na AFK Slavoj Roudnice  a tím fotbal 

v roce 1919 poprvé opouští Hracholusky.  
 
Zřejmě v reakci na to byl v roce 1920 

založen sportovní kroužek (SK Hracholusky), 
který se v roce 1922 spojil s Českým lvem. 
Tento klub byl však nucen se  v zápětí v roce 
1923 rozejít pro malou podporu příznivců.  

 
Až třetí pokus vyústil k výročí, na které 

chce poukázat tento článek. Další přípravy 
začaly v roce 1929 a teprve v roce 1930 se 
obrátila snaha založit fotbalový oddíl 
k lepšímu. Bylo určeno jméno klubu SK 

Čechie Hracholusky a klubová barva modro-bílá. Neuvedení Roudnice v názvu bylo 
úmyslné, protože v Roudnici působily tou dobou již tři kluby a hrozilo, že by neprošla 
registrace dalšího nového klubu s podobným názvem. Hráči trénovali na louce „Pod vinicí“, 
později na malém místě v pískovně na Slavíně. První zápas byl sehrán 20.dubna 1930 
v Dušníkách. Dále byl hledán vhodný pozemek pro budování hřiště. Výbor se zajímal o místo 



vedle lesíka na Slavíně. Upustilo se však od toho a začalo se s úpravou v pískovně, kde se 
zatím trénovalo. Bylo třeba odstranit velké množství kamene. Za tím účelem byla postavena 
dokonce provizorní lanovka a členové nakládali několik aut kamene denně. 7.června 1930 
byly za účasti hracholuských občanů slavnostně zapuštěny branky a další den byl na novém 
hřišti  sehrán první zápas  s SK Radovesice. Hřiště mělo rozměry 44 x 60 m. V témže roce 
byla podána přihláška ke Středočeské župě, která byla doložena podpisy 200 občanů na 
důkaz, že si klub v místě přejí. V roce 1933 vstoupil klub do mistrovství župy, změnil klubové 
barvy na červeno-modro-bílou a jak dokazují indicie, začal být používán název SK Čechie 
Roudnice (klub byl již úspěšně registrován a tak se dal opustit prvotní takticky zvolený 
název). 2.dubna 1933 byl sehrán na hřišti „na Slavíně“ první mistrovský zápas páté třídy 
s SK Židovice. Nedávno jsme si tedy připomněly 80. výročí od této události.  

 
Na začátku 40.let je hřiště podvakrát zvětšeno, až 

na rozměry 60 x 100 m. Na podzim roku 1945 se slučuje 
SK Čechie s výše zmíněným klubem AFK Slavoj 
Roudnice (působícím tou dobou na „starém“ hřišti na místě 
garáží bývalého ČSAD) a vytvářejí nový společný klub 
Čechoslovan Roudnice, hrající „na Slavíně“. To může být 
pro Čechii jistou satisfakcí, protože Slavoj stál za 
předchozím úpadkem fotbalu v Hracholuskách. V roce 
1949 se hraje nějaký čas „na Slavíně“ pod hlavičkou 
obrozeného Sokola, později po dva roky pod hlavičkou 
závodní sokolské jednoty Agrostroj  a od roku 1951 pod 
hlavičkou Spartaku Roudnice. Přichází rok 1958, kdy z 
očividně politických důvodů dochází v Roudnici ke 
sloučení dvou největších tělovýchovných jednot Slavoje a 
Spartaku. V rámci tohoto sjednocení dochází i ke sloučení fotbalových oddílů. Hracholuský 
fotbal přichází i o značku Spartak, protože pod ní dále působí oddíl Pod Lipou. Na hřiště „Pod 
lípu“ se převážejí trofeje, rekvizity a inventář. Druhé sloučení s oddílem, nesoucím v názvu 
„Slavoj“, je tedy pro fotbal v Hracholuskách osudné a v tomto světle se jeví předchozí 
sloučení se s oddílem stejného jména jako Pyrrhovo vítězství. Na hřišti „Na Slavíně“ nastává 
klid a po dobu dalšího desetiletí není udržováno. Pak jej dostává k dispozici Základní 
kynologická organizace č. 461, které zde zakotví po působení na roudnickém „ostrově“, 
Tyršově stadionu, sportovním areálu „Pod Lipou“ a v Kohlíkovic cihelně. V roce 2011 
uzavírá organizace nájemní smlouvu s městem Roudnice n/L na pronájem části pozemku 
bývalého hřiště o velikosti 9277 m2 za cenu 100 Kč ročně na období 25 let. 

 
Závěrem je třeba ještě zmínit skutečnost, že fotbal nebyl prvním sportovním odvětvím, 

které se na „Šibeňáku“ provozovalo. V roce 1889 zde byla zřízena první 400 m dlouhá 
cyklistická závodní dráha, na které byly již 22. září téhož roku uskutečněny první závody 
za účasti mnoha českých klubů. Protože tato dráha musela ustoupit budovanému vodojemu, 
vybudoval klub cyklistů v místě dnešních autobusových garáží novou moderní dráhu. A právě 
zmíněný vodojem souvisí s dalším výročím, které bude zmíněno v druhém pokračování 
pojednání o slavínských výročích. 
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