
Asi si každý položí otázku, jakou souvis-
lost má Zlatý potok s opočenským fotba-
lem, který letos slaví stoleté výročí založe-
ní oficiálního sportovního klubu. 

V roce 1919, kdy byl založen při Soko-
le Opočno fotbalový klub, a který začal 
hrát pravidelně soutěžní utkání, nejprve 
v rámci okresu, později kraje, se místním 
fotbalistům ani nesnilo, že by se moh-
li po zápase, který většinou probíhal na 
prašných, potažmo škvárových hřištích, 
umýt. Od roku 1919 do léta roku 1928 
se hrálo nejprve na plácku, kde je dnes 
urnový háj. Později v místech dnešního 
pavilonu chirurgie v bývalé opočenské 
nemocnici.  V roce 1921-22 se hrálo 
v oboře na Hvězdě. Poté na sokolském 
cvičišti, proti zemědělské škole.  Tam 
nikde žádné šatny, natož sprchy nebo 
alespoň umývárny, nebyly.  Z těchto hřišť  
nejsou dochovány žádné fotografie. 

Až v roce 1928, kdy se fotbalisté přestě-
hovali do Lišťoviny, byla postavena první 
dřevěná tzv. „bouda“ vedle hřiště. Proto-
že však do Lišťoviny nebyl zaveden vo-
dovod, nezbývalo hráčům nic jiného, než 
využít Zlatý potok a tam ze sebe smýt pot 
a špínu. Věřte nebo ne, ale takto se myly 
v potoce celé generace opočenských fot-
balistů i jejich hostí. Z této doby jsou i fo-

tografie, na kterých je ta dřevěná (zelená) 
kabina vidět. Sloužila domácím i hostům 
a vešli se do ni i rozhodčí. V šedesátých 
letech byla vedle postavena kabina zděná, 
kde se našlo místo i pro správce a později 
improvizovaný bufet.  Dřevěnou kabinu 
využívali žáci a dorost. Za zmínku stojí 
i pohled na davy lidí, kteří si našli cestu 
do poměrně vzdálené Lišťoviny za fotba-
lem.  V sedmdesátých letech se na straně 
u mlýna postavily nové kabiny, kam už 
byla zavedena voda a funkce Zlatého po-
toka, jako umývárny, skončila. 

Když bylo rozhodnuto, že se v roce 1982 
zahájí výstavba nového fotbalového hři-
ště, byla na ochoz stadionu přestěhová-
na budova, která sloužila jako kabiny na 
zimním stadionu. Tu získala TJ Spartak 
Tesla Opočno za rozebrání a odvoz od 
stavební firmy, která stavěla budovu te-
lekomunikací v Hradci Králové. Nikdy 
však nebyla využívána jako kabiny, ale 
jako turistická ubytovna. Hráči se převlé-
kali v šatnách přestavěných z garáže au-
tobusu, který TJ vlastnila.

V roce 2018 se rozhodlo o vybudování 
nového sociálního zázemí na fotbalovém 
stadionu, dřevostavba byla zbořena a na 
jejím místě dnes můžeme obdivovat nové 
šatny, umývárny a klubovnu. 

Ze Zlatého potoka do nového...



Stavby nových kabin (2018)



1960 B mužstvo Spartak Opočno. Zleva stojící: Čeník Josef Nedvěd Jiří, 
Zapletal, Falta Karel, Mihulka, ???. Klečící: Vyskočil Milan, Pokorný, Novák 

Boh., Flousek Karel, Skalický Jiří

1965 - Stará garda TJ Spartak Opočno. Zleva stojí: Macháček, Hencl, 
Matyáš, Killar jiří, Debelka st., Školník, Čuda Jarda (Přepychy). 

Dole: Franc (Mokré), Kovaříček, Schejbal Jiří, Svatoň Josef
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