
 

Osobnosti s erby – 37.část 

V další části osobností s erby bych se zde rád věnoval počátkům fotbalu u nás. I vzhledem k tomu, že 
moji dva synové tomuto sportu propadli. Traduje se, že roku 1887 přivezl fyziolog prof. Hering ze svých cest 
anglického asistenta, který zasvěcoval studenty na Albertově do tajů této hry, a tak se dostal fotbal i mezi 
český lid. Ovšem nikdo nezná paradoxně jméno tohoto průkopníka. Zda je to pravda, nikdo neví a o původu 
českého fotbalu můžeme jen polemizovat. Známým faktem ale je, že první fotbalové kluby začali v Čechách 
vznikat na konci 19. století. Historicky první doložený zápas v Čechách se odehrál 29. září 1887 na ostrově v 
Roudnici na Labem mezi veslaři místního AC (Českého Athletic Clubu) a Sokoly. Tím ale shodné údaje končí. 
Není jasné ani, podle jakých se hrálo pravidel, ani to, zda opravdu soudcoval Mořic kníže z Lobkowicz. 

Jasno není ani ohledně data. Zatímco třeba kniha Fotbal - trénink budoucích hvězd od Jaromíra Votíka 
uvádí opravdu jako datum prvního zápasu 29. září 1887, Josef Pondělík ve své publikaci Století fotbalu uvádí, 
že k utkání došlo, ale 15. srpna 1892, a to na počest Národní jednoty severočeské. Více zdrojů se kloní k roku 
1887. Rok 1887 podporuje i pomník, který stojí přímo v Roudnici nad Labem. 

První fotbalovou jedenáctku, která hrála pravidelně zápasy (byť zpočátku pouze s německými a 
rakouskými soupeři) sestavil na zámku v Loučeni Erich princ Thurn-Taxis, který si ze studií v Cambridge  v 
Anglii přivezl tři zkušené fotbalisty, které doplnil o místní muže a sám v této "Zámecké XI" hrál na pozici 
středního záložníka. “Z Prahy nám hlásí: dnes 18. tohoto měsíce nastoupil s uznání hodnou řízností teprve 
před krátkou dobou ustavený fotbalový klub v Loučeni proti Regattě. Klub se úporně bránil a zcela 
nebezpečně útočil, ale nezískal tentokráte žádný gól proti zápasům zvyklé Regattě. Gól loučenskými daný 
nebyl uznán za offside. Regatta dala pět gólů proti žádnému. Loučeňští jsou dle našeho názoru po Regattě 
nejsilnější klub v Rakousku-Uhersku.“ Takto popsal vídeňský sportovní časopis Wiener Sportzeitung fotbalové 
utkání, které se uskutečnilo na Velikonoční pondělí 18. dubna roku 1893 na Císařské louce v Praze. I když 
loučeňský klub prohrál s rakouskými soupeři 5:0, zapsal se tento okamžik do dějin českého fotbalu, protože 
šlo o první (podle některých zdrojů) fotbalový zápas na našem území. 

Loučeňští hráči nastoupili k utkání v červeno-modrých pruhovaných dresech, což byly barvy rodu 
Thurn-Taxisů. Na hlavách měli čepičky a na nohách polovysoké špičaté boty, šité na míru podle anglického 
mustru. Na levém křídle hrál Erich Thurn Taxis, nejstarší syn Alexandera, pána na Loučeni. Když přijel domů 
na prázdniny, pozval několik svých spolužáků a v zámeckém parku se honili za míčem. Lidé na jejich počínání 
reagovali zpočátku s pobavením, postupně se ale ke hře přidali. Naučili se pravidla a během léta z nich byl 
sehraný tým. Když Erich studia dokončil, přivezl si s sebou do Čech nejen kompletní fotbalovou výstroj, ale i tři 
Angličany, kteří měli s hrou zkušenosti. Erich je zaměstnal na zámku a ve volných chvílích se věnovali fotbalu. 
Jejich tým doplnili hráči z Loučně a Patřína a roku 1893 založili SK Loučeň. Klub funguje dodnes. SK Slavia 
sice byla založena v roce 1892, ale vznikla jako cyklistický oddíl a ve stejném roce byla rozpuštěna. Její 
nástupce pak vznikl až v roce 1895 (1896). Největší rival Sparta vznikl v listopadu roku 1893, tedy sedm 
měsíců po utkání na Císařské louce. Oficiálně nejstarším fotbalovým klubem je však uváděna SK Slavia 
Praha. Po utkání s Regattou se Erich už dál fotbalu příliš nevěnoval. Po svatbě s hraběnkou Gabrielou 
Kinskou, se Erichův zájem se obrátil k automobilům. Jeho otec se totiž stal majoritním akcionářem společnosti 
Laurin a Klement a Erich byl prvním předsedou její správní rady. Stal se také v roce 1912 jedním ze 
zakladatelů Českého klubu automobilistů. 

   
Mořic Alois Josef Marcelinus  

9.kníže z Lobkowicz a vladař domu 
lobkowiczkého, 3.vévoda Roudnický (1868) 

* 2.6.1831 Inzersdorf u Vídně 
+ 4.2.1903 Roudnice nad Labem 

Erich Lamoral Hugo Egon Maria 
princ Thurn-Taxis 
* 11.1.1876 Mcely 

+ 28.10.1970 Kremsegg (Rakousko) 

 
Zdroj : Wikipedia, www.irozhlas.cz, www.idnes.cz, www.denik.cz a Almanachy českých šlechtických rodů. 
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