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S panem JOSEFEM NAVRÁTILEM se znám už hez-
kou řádku let, a když to tak dopočítávám, ani se nechce 
věřit, že se to číslo bude blížit půlstoletí. S trochou nad-
sázky a pochlubení mohu napsat, že jsem s Pepou dokon-
ce nosil stejný dres. To když jsem se z nedostatku lep-
ších hráčů dostal do volejbalové „reprezentace“ Ledče. 
Mnohem častěji jsme se pak potkávali na tréninkových 
hřištích, ať už na plácku za fotbalovým hřištěm na stadi-
onu nebo na velmi pěkném a komorním kurtu u sokolov-
ny. Měl jsem k němu respekt, protože on už měl za sebou 
úspěšnou kariéru ledečského fotbalisty.

Až po několika letech jsme se při náhodném setkání 
vrátili k tématu vzpomínek na „sportovní mládí“, zejmé-
na pak na fotbal. Ale znáte ta letmá setkání, jak všich-
ni dokola opakujeme: „Teď zrovna nemám čas, ale příš-
tě už si fakt sedneme a pořádně popovídáme.“ A takhle 
to probíhalo podle známého scénáře nějaký čas se mnou 
a Pepou. Pořádně nás propojil až Ledečský zpravodaj. 
Pepa je jeho pravidelným čtenářem a já mám zájem 
o jeho sportovní vzpomínky. Reálný obrázek naší spolu-
práce vznikl na podzim loňského roku. Pan Navrátil je 
skromný, pracovitý a spolehlivý, a tak za těch pár měsíců 
vznikla kolekce vzpomínek na fotbalová léta druhé po-
loviny minulého století, kterou vám budeme v následují-
cích měsících předkládat. A takhle hezky poeticky to po-
psal autor vzpomínek sám. ok

„Když jsme jako kluci lezli po stromech, soutěžili jsme, 
kdo se ve větvích vyšplhá nejvýš. Nikdy jsem nevyhrál, 
protože ti starší byli odvážnější a někteří vylezli až do 
vršku. Dnes sedím nad lednovým číslem Ledečského 
zpravodaje a nalistovaný mám jiný strom - Strom života. 
Srovnávám a zamýšlím se nad tím, jak ten čas letí. S mojí 
dodnes menší odvahou jsem se najednou našel, jak se ky-
mácím až v koruně toho Stromu. Výš se už postupuje vel-
mi opatrně, protože jsou tam „větve“ slabší a člověka už 
těžko unesou. Hrozí pád, který neustáli mnozí moji starší 
kamarádi a přátelé. Už nade mnou neuvidím třeba dva ze 

starších přátel, jejichž nekrolog otiskl náš měsíčník, Le-
dečský zpravodaj, v prvních letošních číslech. 

Svým následujícím příspěvkem chci přispět k uctění 
památky nejen oněch dvou nedávných, ale i ostatních ne-
bohých kamarádů dřívějších, kteří se na níže popsaných 
událostech podíleli.“ 

FOTBALOVÉ BEJVÁVALO
Ve svém článku se nechci zaměřit na statistiku (kdy, 

kde, výsledek, sestava, střelci branek atd.), jak je ve spor-
tu obvyklé. Chci se vrátit o šedesát let zpátky a zavzpo-
mínat na už asi dost zapomenutý středověk tohoto ve 
městě nejsledovanějšího sportu. Zavzpomínat na někte-
ré události veřejné i neveřejné (některé dokonce utajova-
né), které mám dosud v paměti a nechci si je vzít s sebou 
do hrobu. Je to z období, kdy jsem také proháněl meru-
nu už na hřišti starém (pod nádražím), ale hlavně po tom 
hlinitém a tvrdém povrchu na tehdejším novém stadionu, 
když mě od začátku roku 1960 po vojně do místní squad-
ry angažovali, až asi do začátku roku 1968, kdy jsem své 
místo na hřišti vyměnil za to stejně zajímavé v hledišti. 
Také chci připomenout i lidi, kteří nebyli tak na očích, ale 
pro chod oddílu byli nepostradatelní. Připomenu zajíma-
vé pozadí některých zápasů soutěžních, i zápasů přátel-
ských s významnými soupeři konaných v letní přestávce, 
které mohou být ve statistikách vynechané. 

Na podobné téma může svými vzpomínkami navázat, 
opravit mě nebo doplnit, jiný dosud žijící pamětník z to-
hoto období, protože podobných a třeba zajímavějších 
vzpomínek bude mezi nimi jistě více. Různých zážitků, 
krabici fotek, novinových výstřižků a jiných dokumen-
tů ze sportovních výkonů svých a možná i svých předků, 
nebo okolo ledečského sportu vůbec, by mohl mít každý, 
kdo ke sportu jenom trochu přičichl jako aktivní nebo jen 
jako fanda, i když s pamětí to už může být horší. Je mož-
ná škoda, že to ještě nikdo nezveřejnil, protože nás nej-
starších s věkem ubývá a veškerý zbytek po nás potom 
skončí v popelnici nebo v kotli, pokud tak už dávno ne-
učinili sami.

 
STADION JE LEGENDÁRNÍ I IKONICKÉ MÍSTO

Než začnu o kopané, trochu se zastavím jenom krůček 
bokem. Při tom připomínání „středověku“ se nesmí vy-
nechat uvedení do provozu krásně položeného stadionu, 
protože to je místo významné nejen pro kopanou a ostat-
ní sporty, ale asi i pro celý městský kulturní život. I pro-
to, že nedávno došlo po tolika desetiletích k moderniza-
ci jeho hlediště a letos k tomu přibyla ještě nová hrací 
plocha s dalšími náležitostmi pro krocení bujnosti nejen 
mladých. Chci tak navázat na článek Ing. Noska z loň-
ského srpnového čísla Ledečského zpravodaje a trochu 
ho ještě rozšířit několika vlastními poznámkami. 

Od začátku sloužil stadion hlavně kopané, ale už při je-
ho otevření tam své místo měla i atletika, sloužil školám 
k hodinám tělocviku, ale i kulturním akcím nebo něko-
lika spartakiádám. Z jedné konané v roce 1960 dokonce 

TAK AHOJ A PŘÍŠTĚ SI UŽ OPRAVDU MUSÍME
SEDNOUT A POPOVÍDAT 



11

posloužil i pro natáčení celovečerního fi lmu, jmenoval se 
Nejdelší den, kde se nachází hodně místních jako statisté 
a děti z Ledče a okolí ve skladbě Pohádka. Atletice slou-
žil hlavně na začátku a možná to pamětníkům už uniklo, 
nebo na to zapomněli (více o tom je v L.z. 2020/8). By-
la škoda oválné běžecké dráhy kolem fotbalového hřiš-
tě. Pokládal ji mistr v tomto oboru – pan Sibera, který 
připravoval dráhové povrchy pro nejvýznamnější závody 
v republice – v té době byly jen se škvárovým povrchem. 
Z té naší se po úpravách hřiště zachoval pak už jen zby-
tek. Díky za její obnovení.

Pana Siberu získal Jirka Cikán, učitel tělocviku na 
místní škole, který do Ledče přišel koncem padesátých 
let z Prahy. Činný nebyl jen s atlety, ale od začátku byl 
současně nepostradatelnou posilou i pro kopanou, které 
se věnoval po skončení atletiky už na plný úvazek. Také 
se možná neví, že Jirkovi bylo za jeho zásluhy o ledeč-
ský sport umožněno navštívit olympiádu, která se v roce 
1960 konala v Římě. Zajistit takový výjezd nebylo ten-
krát vůbec snadné, protože musel být zajištěný také pro-
ti emigraci, a to platilo stejně i pro olympiádu. (Jak Jirka 
v Ledči nakonec skončil, asi není potřeba připomínat.)

Vzpomínám si třeba, že jsem byl jako divák i na vel-
kém volejbalovém turnaji O pohár Posázaví – mužů
i žen, který se konal na několika kurtech připravených 
po celém hřišti. Účastnilo se ho tenkrát hodně mužských
i ženských týmů i ligových a až z daleka, např. z Olo-
mouce nebo Brna (viz foto).

Blízká voda a rovná plocha hřiště nahrály v zimě
i k přípravě kluziště pro bruslaře a s doplněním mantine-
lů vznikla i hrací plocha hokejová. Nestálé zimní počasí 
asi dlouhodobějším radovánkám nepřálo, ale když to šlo, 
byla ledová plocha využitá od rána až do pozdní tmy při 
umělém osvětlení. 

Nelze opomenout ani „pláž“ u řeky, která byla dlouhá 
léta využívaná pro koupání. To byla ještě voda čistá, nad 

nedalekým jezem klidná a dno písčité. Když se rozneslo, 
že jsou do řeky svedené splašky z Háje, návštěvy ustaly. 
Od té doby se za koupáním musí dojíždět mimo město
a dost daleko. I tady se snad Ledečští dočkají zlepšení.

Jen druhé nejsledovanější odvětví – házená – si dlou-
ho hledalo na stadionu své místo. Až ho po mnoha le-
tech našla. Stále v areálu stadionu, možná trochu v poza-
dí, ale elegantně vsazené do terénu. Škoda, že jeho život 
byl krátký a bylo dlouho opuštěné. I tam ale došlo k vý-
raznému zlepšení. 

Stadion je tak krásně položený u Sázavy, že pohled na 
něho z hradní věže prý mnoha historie národního fotba-
lu znalým návštěvníkům připomínal novinový z letadla 
pořízený obrázek stadionu ve Vińa del Mar v Chile. Mís-
ta pro naši státní fotbalovou reprezentaci asi dosud nej-
významnějšího, když se zde na mistrovství světa v roce 
1962 probojovala až do fi nále. Tehdejší podobu mi zrov-
na nedávno připomněl můj prázdninový kamarád z mládí 
a dnes fotograf-profík, když jsem se s ním po mnoha le-
tech nedávno sešel. Ten pohled z hradní věže jsem si bo-
hužel sám dosud neprověřil, ač jsem se o to v minulosti 
už několikrát pokusil, ale věž byla vždy zavřená.

Blízká řeka (v Chile to bylo moře, i proto prý ta podo-
ba) ale přinášela i problém, když v jejích vodách konči-
ly i míče zakopnuté tam většinou neúmyslně, ale zažil 
jsem tam nejednou zakopnutý i úmyslně, když bylo po-
třeba ubránit dosažený výsledek a každé herní přeruše-
ní bylo dobré.

Snad se nemusím omlouvat za rozsáhlejší zmínku
o místě, bez kterého by kopaná v Ledči snad ani neby-
la možná. Místě, kde strávila i moje generace tolik toho 
krásného, na co se dodnes nezapomnělo, i toho horšího, 
které se zase zapomíná snadno. Stejné to jistě bylo i s na-
šimi předchůdci a je dosud s následovníky.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
Josef Navrátil


