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Poděkování všem občanům Krňan i okolních obcí, činovníkům, hráčům  
a všem jejich manželkám a dívkám za lásku k fotbalu, pochopení a pomoc.  

V neposlední řadě i sponzorské SPS za podporu činnosti  
TJ Krňany v její čtyřicetileté historii.  
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Vzpomínky zakladatelů tJ krňany na taneční zábavu u Tůmů, posvícenskou husu i přátelské 
posezení a pěknou atmosféru po vítězném zápase…

SK Krňany skončily s činností zhruba v roce 1950. V ná-
sledujícím období bylo fotbalové hřiště využíváno neor-
ganizovanou místní mládeží. V polovině padesátých let 
se o tyto nadšence staral po dobu asi tří let pan Kolman 
Hudec, bývalý učitel, který se oženil se slečnou Zdeňkou 
Krňanskou a pracoval v Metazu Týnec. V té době mládež 
pod jeho vedením osadila na hřišti nové branky a sporto-
viště na čas ožilo. 

TJ Krňany 
V sedmdesátých letech se původní hřiště z doby SK Kr-
ňany posunulo na nový pozemek, který byl upravován 
po provozu betonárky za pomoci místního JZD, ONV Kr-
ňany, dalších organizací a hlavně místních obyvatel. Psal 
se rok 1974. Ale to je již kapitola Tělovýchovné jednoty 
TJ Krňany. O její historii jsou další stránky této knihy, 
sestavené z různých pozůstatků zápisů, útržků původ-
ních kronik, novinových výstřižků, plakátů a soupisek 
zejména z archivu a vzpomínek pana Josefa Šnajberka, 
Josefa Hušbauera, Miloše Rabiňáka, Františka Hubičky 
a Václava Oktábce z Třebsína. 

První pokus zachytit historii oddílu kopané TJ Kr-
ňany je zaznamenán v publikaci Václava Šmeráka Mezi 
Vltavou a Sázavou, připravené k výročí 950 let od prvního 
písemného záznamu o obci Krňany, kterou vydalo Sdru-
žení Mezi řekami ve spolupráci s Obecním úřadem v Kr-
ňanech. Do tisícileté historie regionu patří i dějiny fotbalu 
v Krňanech. Fotbalisté TJ Krňany se také oslav zúčastnili 
a sehráli v té době utkání o postup do vyšší třídy. 

Původní archiv dokumentů jednoty se ztratil při vlou-
pání do kabin klubu v roce 1993. Současně byl klub tehdy 
postižen odcizením hráčské výstroje, míčů a poškozením 
technického vybavení samotných kabin. Na žádost teh-
dejšího předsedy TJ Krňany Václava Bernarda poskytl ma-
teriální pomoc TJ Slovan Hradištko a finanční příspěvek 
ve výši 20 tisíc korun bývalý hráč TJ Krňany Josef Huš- 
bauer. Díky této okamžité pomoci bylo možné bez pro-
blémů pokračovat v rozehrané soutěži.

Následně, po této politováníhodné zkušenosti, byl ob-
jekt kabin na hřišti dokonaleji zajištěn proti podobným 

případům. Přesto se nepodařilo v průběhu doby zabránit 
dalším krádežím. V roce 2012 to byla škoda ve výši 30 tisíc 
korun a v roce 2014 se vloupání opakovalo. To již zloděje 
ale vyplašilo zabezpečovací zařízení.

Při bilancování historie jednoty nelze opomenout ani 
dlouholetou spolupráci s TJ Slovan Hradištko. 

Po přihlášení TJ Krňany do mistrovské soutěže v ko-
pané okresu Praha-západ byl do jednoty delegován člen 
předsednictva Okresního výboru Československého 
svazu tělesné výchovy pan Rudolf Šindler z Hradištka 

jako poradce. Vzájemné vztahy velmi brzy přerostly z for-
málních na partnerské a kamarádské a staly se základem 
spolupráce i mezi oběma oddíly. Slovan Hradištko napří-
klad využíval hřiště TJ Krňany v době přestavby a odvod-
nění vlastní hrací plochy v osmdesátých letech po dobu 
více než dvou let. 

Dalším členem TJ Slovan Hradištko, který se zapsal 
do historie klubu, byl Václav Vrňák, tehdy předseda re-
vizní komise OV ČSTV. Kromě běžné spolupráce v ad-
ministrativních záležitostech se významně angažoval 
i za získání příspěvku ve výši 25 tisíc korun na účast 
oddílu žen TJ Krňany na celostátní spartakiádě v roce 
1980 v Praze a účast oddílu fotbalistů ve spartakiádním 
průvodu. 

K činnosti fotbalového oddílu je nutné dodat, že po celou 
dobu dosavadní existence se klub účastnil se střídavými 
výsledky mistrovské soutěže ve IV. třídě okresu Praha – 
západ. Umístění v roce 1977 – 3. místo, v dalších letech 
většinou střed tabulky. Záznamy umístění klubu v jednot-
livých ročnících již nejsou k dispozici kvůli ztrátě původ-
ního archivu a dokumentace činnosti oddílu.

Jedno je však jisté – mužstvo nikdy v žádné soutěži neob-
sadilo poslední místo. Je nezbytné také poděkovat všem 
činovníkům, občanům i hráčům a v poslední řadě i spon-
zorské SPS za podporu činnosti klubu. 

Z vyprávění Josefa Hušbauera, Ladislava Peška,  
Miloše Rabiňáka, Františka Hubičky, Josefa Šnajberka  

zaznamenal Václav Šmerák 

SK Krňany
První snaha o vznik stálého fotbalového klubu v obci Kr-
ňany se datuje rokem 1947. Iniciátorem a prvním předse-
dou SK Krňany byl František Pešek. V předválečném ob-
dobí se fotbalisté z Krňan náhodně uplatňovali v okolních 
mužstvech od Štěchovic přes Hradištko, Netvořice nebo 
v Kamenném Přívoze, Požárech …

Bohužel klub neměl dlouhého trvání, v padesátých 
letech docházelo k sjednocování klubů, rušení starých 

a zakládání nových, a ne vždy se tak dělo ku prospěchu 
věci.
Mužstvo SK Krňany hrálo v letech 1947–1950 v modrých 
dresech s bílými lemy límečků a rukávů v bílých trenýr-
kách a příčně modrobíle pruhovaných stulpnách.

Ještě po letech, v roce 1975, si například bývalí hráči 
SK Modřany Karel Novák a Karel Jelínek dobře pamato-
vali na přátelský zápas, který absolvovali při posvícení 
v roce 1949 v Krňanech, který hosté vyhráli. Vzpomínali 

Josef Hušbauer, František Hubička

Miloš RabiňákLadislav Pešek

František Hubička

Ladislav Pešek, Josef Šnajberk

Josef Hušbauer
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opraVy a úpraVy kabin tJ krňany 
Foto Miloš Rabiňák

Stav před rokem 2012. Foto dvoustrana Miloš Rabiňák

Stav po úpravách v roce 2014

Opravy a úpravy kabin TJ Krňany
V roce 2012 a na jaře 2013 byla provedena výměna dřevě-
ných oken za plastová. Vzhled budovy kabin byl upraven, 
tak že některá okna byla zazděna ovšem s ohledem na za-
chování původního vzhledu budovy.

Jisté proměny nastaly i v samotné klubovně. V místech 
zazděných oken vznikly výklenky pro uložení historicky 
cenných věcí a fotodokumentace klubu a tak se staly ne-
dílnou součástí sportovního a hlavně fotbalového dění. 

Byl udělán úklid okolí hřiště a soustavně jsou udr-
žovány reklamy sponzorů a montovány nové poutače 
na zábradlí okolo hřiště, na ochranné sítě za brankami.  

 
Za zmínku stojí i to, že v budově šaten, v I. patře, byla 
provedena úprava pro toaletu. V rámci oprav a úprav došlo 
pak začátkem roku 2014 k zateplení a úpravě v místech 
vstupu do objektu budovy. 

Je nutné za veškeré práce poděkovat nejenom fanouškům, 
ale i fotbalistům, kteří obětovali mnoho času pro zajištění 
chodu jednoty, pro zajištění vlastní sportovně soutěžní 
činnosti, nehledě za pomoc s údržbou hřiště a všech spor-
tovních zařízení. 

Výbor TJ Krňany 



40 let fotbalu v krňanech

10 11

historie fotbalu mezi řekami vltavou a sázavou v obci krňany

postup do ii. třídy – okresní přebor V r. 2011 
Foto Vladimír Kos


