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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřená na mapování sportů a tělovýchovy v Uherském 

Hradišti, a to od počátků do současnosti. V teoretické části byla zmapována jednotlivá 

sportovní odvětví na základě jejich historického vývoje. Dále byly vybrány významné 

osobnosti sportu Uherskohradišťska. U každé z těchto osobností je uvedena jejich 

sportovní dráha včetně sportovních úspěchů. Součástí této práce bylo také zjišťováno 

široké spektrum provozovaných sportů. Závěrem je diskutován přínos této práce vzhledem 

k jedinečnému přehledu historického vývoje sportů v Uherském Hradišti, který poskytuje. 

Klíčová slova: mapování sportů, Uherské Hradiště, významné osobnosti sportu, 

sportovní aktivity, historický přehled 

 

Abstract 

The thesis is focused on mapping of sport activities and physical education  in 

Uherské Hradiště from its beginnings till present. The theoretical part deals with individual 

sport lines from historical perspective. Moreover, we concentrated on popular personalities 

of sport in Uherské Hradiště. Each personality is analyzed on the basis of his or her 

sporting development and achivements. The reasearch part of the thesis is focused on 

variety of sports that people do on regular and seasonal basis. Finally, the discussion 

emphasizes the benefits of this thesis in terms of its unique historical complete overview of 

sports in Uherské Hradiště.   

Keywords: sports mapping, Uherské Hradiště, popular personalities of sport, sport 

activities, historical overview 
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Úvod 

 

„Podstata hry není ve vítězství, ale ve hře samotné.“ 

Jack London 

 

Sport je již od prvopočátků lidstva nedílnou součástí existence člověka. Nezáleží 

v jaké formě je provozován, jelikož vždy přináší blahodárný účinek tělu i duši. Sport učí 

jedince smyslu pro fair play, posouvá člověka dál a ovlivňuje jeho žebříček hodnot. 

V jihomoravském městě, Uherském Hradišti, byly vždy ideální sportovní podmínky díky 

jeho výhodné poloze a přírodní rozmanitosti.  

Tato práce mapuje vybrané druhy sportů v Uherském Hradišti, a to od jejich 

počátků do současnosti. Dále je pak také věnována pozornost významným osobnostem 

sportu na Uherskohradišťsku. Informace jsou získány jak z dostupné literatury, tak 

z terénního šetření a z osobních rozhovorů místního zpravodaje a spisovatele, starosty 

města Uherské Hradiště a bývalé profesionální atletky. Pomocí výzkumu v terénu bylo 

cílem zjistit, jak široké je spektrum sportů, které v současnosti obyvatelé Uherského 

Hradiště provozují. Dále se výzkum zabýval frekvencí sportování ve dvou věkových 

obdobích. 

 Zájem o mapování sportu v Uherském Hradišti pramení z toho, že se jedná o rodné 

město autora této práce. Autor má k tomuto městu velmi vřelý vztah a rád by zmapoval 

sportovní bohatství tohoto města.  Pomocí této práce vznikne ucelený přehled sportu, který 

byl doposud částečně zdokumentován jen v knize Město Uherské Hradiště Královské 

město na řece Moravě od autora Čoupka a kolektivu. 
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1 Cíle práce 

 

1. Chronologické zmapování sportovních oddílů v Uherském Hradišti, jejich vývoj 

a činnost od založení do současnosti. 

2. Význačné sportovní osobnosti Uherského Hradiště. 
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2 Město Uherské Hradiště 

 

 Město Uherské Hradiště se nachází v rovinaté části  oblasti středního Pomoraví 

v severní části Dolnomoravského úvalu. Na západě obklopeno pohořím Chřibů, 

na východě Bílými Karpaty. Okolí města je charakteristické rozmanitou krajinou 

a přírodními rezervacemi, řekou Moravou a lužními lesy s původní flórou a faunou.
 
 

 Historie královského města Uherské Hradiště sahá do dávné minulosti. Mírné 

klimatické podmínky a úrodná půda předurčily tato místa pro rané osídlení, které je 

doloženo již v starší době kamenné. Na křižovatce obchodních cest, vedoucích od severu 

k jihu a od západu k východu, vznikl v 8. a 9. století ostrovní pevnostní systém. Tři 

původně pusté ostrovy na řece Moravě byly na počátku 9. století osídleny slovanským 

lidem. Byla zde soustředěna mocenská práva, řemeslná výroba, obchod, náboženství 

a kulturní sféra. Po zániku Velkomoravské říše význam tohoto místa pominul.
1
 

V pohraničí českého království bylo v polovině 13. století založeno město Uherské 

Hradiště českým panovníkem Přemyslem Otakarem II., který měl zabezpečit zemskou 

hranici a posílit královskou moc na tomto území.  Dvě nejstarší listiny, vydané 

panovníkem v letech 1257 a 1258, položily jeho základy. Listina z 15. října 1257 

dosvědčuje, že město bylo založeno na ostrovní půdě a náleží velehradskému klášteru. 

Nově vznikajícímu městu byla udělena práva a bylo obdarováno pozemkovým majetkem. 

Uherské Hradiště se vždy těšilo přízni českých králů, kteří mu udělovali výsady, jež 

zajišťovaly jeho rozkvět. Uherské Hradiště bylo od roku 1348 až do roku 1860 sídlem 

krajského úřadu.  

                                                 

1
 ČOUPEK, J. a kol. Město Uherské Hradiště Královské město na řece Moravě. 1.vyd. Uherské Hradiště: 

Město Uherské Hradiště, 2007. ISBN 978 – 80 – 239 – 9873 – 3 
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V roce 1842 byla vybudována tzv. Severní dráha císaře Ferdinanda z Vídně do 

Přerova a Olomouce, jejíž trasa vedla přes Staré Město. V roce 1848 bylo ve městě zřízeno 

okresní hejtmanství, k němuž náležely nové soudní okresy. V roce 1886 se do Uherského 

Hradiště z města Zlín přistěhoval švec Antonín Baťa starší a založil si v místní části 

Rybárny obuvnickou živnost. V sousedství Rybáren dnes začíná třetí úsek Baťova kanálu, 

vodní cesty vybudované v letech 1935–1938.  

V 90. letech 19. století byla ve městě postavena řada významných budov, jako 

např. nová radnice, justiční palác a náměstí Františka Palackého. První desetiletí 20. století 

byla stavební činnost zaměřena na výstavbu průmyslových podniků. Rozvoj města však 

přerušila první světová válka. Meziválečné období je v historii Uherského Hradiště známo 

tím, že se konala ,,Výstava Slovácka 1937“. Tato kulturní událost města podpořila nejen 

zájem o Slovácko, jeho historii a národopis jak mezi místními obyvateli, tak po celém 

Československu.  

V období let 1945 až 1989, tedy za totalitního režimu, se podoba města velmi 

změnila, protože zde proběhla výstavba několika sídlišť, došlo také k výraznému rozvoji 

průmyslu textilního, konzervárenského a leteckého 

Obrázek 1 Zakládající 

listina města uherské 

Hradiště 1257 

Obrázek 2 Pečeť 

města Uherské 

Hradiště 
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Dnes je to prosperující nejen kulturně, ale také sportovně založené město, které 

se právem pyšní titulem královského města a v roce 2011 dostalo ocenění Historické město 

roku. Současný počet obyvatel k 1. 1. 2014 je 25 266.
 2

 

   

 

 

 

                                                 

2
Městské informační centrum [online]. c2013-2014 [cit. 17-09-2014]. Dostupné z http://www.uherske-

hradiste.cz/ 

 Obrázek 4 Masarykovo 

náměstí Uherské Hradiště 

Obrázek 3 Mariánské náměstí Uherské 

Hradiště 

http://www.uherske-hradiste.cz/
http://www.uherske-hradiste.cz/
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3 Počátky sportu v Uherském Hradišti 

a tělovýchovné organizace Sokol 

 

Počátky jednoty Sokol se datují k 16. únoru 1862, kdy jej v Praze založil 

Dr. M. Tyrš s myšlenkou „prostřednictvím tělocviku vychovávat zdravého, ušlechtilého 

člověka i uvědomělého vlastence a bojovníka za národní a lidská práva.“ Ve městě 

Uherském Hradišti byla první žádost o založení spolku Sokol v roce 1871 zamítnuta. 

Na základě odvolání k tomuto zamítnutí byl vznik spolku nakonec v lednu 1872 povolen 

a spolek byl založen JUDr. Františkem Brzobohatým, který byl advokátním koncipientem 

v UH. Hradišti, kde zároveň učil český jazyk na německém gymnáziu. Této schůze 

se zúčastnilo 46 členů. Vznikl tak již třiatřicátý spolek na Moravě, ale zároveň to byl 

teprve druhý spolek v německém městě. Uherské Hradiště bylo v tehdejší době součástí 

Rakouska-Uherska. 
3
 

V roce 1871 Sokol sídlil v nově postavené budově České Besedy. Toto však 

netrvalo dlouho, jelikož jim byly tyto prostory vypovězeny. Cvičení nadále probíhalo 

u jednotlivých členů v jejich domácím prostředí, v letním období na zahradách a přes zimu 

v hostincích. Spolkem byly také pořádány vycházky do blízkého i širšího okolí. Členové 

byli v okolí všude vítáni. Byl také sestaven sbor čtyř trubačů troubících do pochodu pod 

záštitou červeného praporu. Tento prapor byl později zakázán městskou radou. Prapor byl 

pak posléze ozdoben monogramem Sokola, který byl v této variantě pro městskou radu 

přijatelný.  

V roce 1882 se objevila snaha uspořádat tábor „slováckého lidu“ v Uherském 

Hradišti, ale město této žádosti nevyhovělo. Tábor měl také zásadní vliv na postavení 

                                                 

3
JUDr. František Brzobohatý. Encyklopedie města Brna [online]. [cit. 30-07-2014]. Dostupné 

z http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=12406 

 

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=12406


12 

  

„matičního gymnázia“. Díky stupňujícímu vlivu českých zastupitelů v městské radě, 

němečtí zastupitelé začali ztrácet převahu a vliv Sokola sílil a rostl.
4
 

Rok 1901 byl důležitý pro ženské pohlaví, kterému bylo umožněno se do spolku 

přihlásit a začít cvičit. Počet přihlášených žen byl 61. Dále v roce 1908 pan Ing. Beneš 

zakoupil pro spolek hotel Koruna, který se dočkal přístavby tělocvičny s příslušenstvím. 

Sokol se stal nejvíce aktivním spolkem, ve kterém probíhaly jak kulturní, tak sportovní 

akce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4
 NEŠPOR, L. Jubilejní almanach ke 110. výročí tělovýchovy v Uh. Hradišti. Uherské Hradiště, Staré Město: 

MTZ, n. p. Olomouc, 1982.  

 

Obrázek 5 Ženy cvičící s kruhy v roce 1918 na hřišti u sokolovny 

v Uherském Hradišti 
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První světová válka nebyla pro Sokol příznivým obdobím, jelikož byl spolku 

přikázán zákaz činnosti. Cvičení nadále tedy probíhala v tajnosti. Jednota přišla také o 15 

členů během této války. Po ukončení válečného období prudce narostl zájem o členství 

v Sokole. V roce 1921 došlo k založení trubačského sboru a loutkové scény. Z kapacitních 

důvodů se v třicátých letech postavila nová větší tělocvična. 
5
 

Došlo k velkému rozvoji tělovýchovné činnosti, a to zejména v atletice. Skok 

daleký vybojoval v dorosteneckém mistrovství republiky A. Sobotka. Jako mistr republiky 

se také umístil Zimmera, a to v disciplíně vrh koulí. Dále se rozšířily kroužky jako 

cyklistika, šerm, košíková, odbíjená, házená a pobyt v přírodě. Rok 1934 byl také 

průkopnickým v pořádání táborů. 

Za druhé světové války nastalo rozpuštění Sokola a přední představitelé byli 

uvězněni. Tato válka si vyžádala 38 obětí ze strany spolku. V roce 1945 bylo vyhlášeno 

sjednocení tělovýchovy, což bylo označeno jako Sokol. Uherské Hradiště bylo prvním 

městem, které uspořádalo po skončení války veřejné tělovýchovné cvičení, které se setkalo 

s velkým ohlasem. V roce 1948 měl spolek už 1760 příslušníků. V následujícím období 

došlo několikrát k přejmenování Sokola, a to na „Sokol Let“, „Spartak Uherské Hradiště“, 

„Slovácká Slavia“ a nakonec v roce 1972 na „ZRTV“ Slovácká Slavia. 
6
 

Po sametové revoluci byl Sokol opět obnoven v roce 1990. V současné době má 

uherskohradišťský Sokol asi 500 členů. Setkání probíhají formou sletů a konají se každých 

šest let. Zájemcům o cvičení je nabídnuta velká řada aktivit, a to jak sportovních, tak 

kulturních a uměleckých.
7
 

 

                                                 

5
 T. J. SOKOL Uherské Hradiště [online]. c2007 [cit. 29-07-2014]. Dostupné z 

http://www.sokol.cz/jednoty 
6
 NEŠPOR, L. Jubilejní almanach k 110. výročí tělovýchovy v Uh. Hradišti. Uherské Hradiště, Staré 

Město: MTZ, n. p. Olomouc, 1982. 
7

 T. J. SOKOL Uherské Hradiště [online]. c2007 [cit. 29-07-2014]. Dostupné z 

http://www.sokol.cz/jednoty 
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4 Přehled vybraných sportovních odvětví  

  V této kapitole jsem se zaměřila na jednotlivá sportovní odvětví. Tato odvětví jsou 

historicky dohledatelná v archivu města Uherské Hradiště. Sledovala jsem historický vývoj 

jednotlivých sportovních odvětví. Zabývala jsem se úplnými počátky jednotlivých sportů, 

úspěchy, které je proslavily, a důležitými osobnostmi, které daný sport zviditelnily, a to 

nejen u nás, ale také ve světě.  

Přehled jednotlivých sportovních odvětví: 

 fotbal 

 tenis 

 veslování 

 atletika 

 hokej 

 házená 

 basketbal 

 lyžování 

 turistika 

 šerm 

 judo 

 cyklistika 

 sportovní gymnastika 

 krasobruslení 

 plavání 

 

4.1 Fotbal 

Nejpopulárnějším kolektivním sportem v České republice je fotbal. Do naší 

domoviny pronikl z kolébky tohoto sportu, Anglie, na konci 19. století. Tato míčová hra 

se hraje převážně na travnatém hřišti obdélníkového tvaru. Proti sobě se postaví dvě 

družstva o jedenácti hráčích, každé v jiné barevné kombinaci dresů. Vyhrává tým, kterému 

se podaří vstřelit více branek v řádné hrací době devadesáti minut. Pokud žádný z týmů 
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nevstřelí branku, dochází k remíze. Některé typy soutěží remízu nedovolují, a tak přichází 

na řadu prodloužení a popřípadě penaltový rozstřel.  

Fotbal v Uherském Hradišti 

 Do Uherského Hradiště se dostal přes Prahu díky studentům, kteří byli v hlavním 

městě na studiích. V roce 1900 se do královského města Slovácka dostal první kopací míč.
8
 

Přivezl ho taktéž z Prahy tehdejší hráč Slavie Praha „Viktor Rumler“, a tak i přes přísné 

sankciování a odpor místních profesorů začaly padat první branky v parku mezi topoly. 

Fotbal začal získávat na popularitě.
9
 

Tehdy již členové tenisového kroužku pod záštitou sekretáře ,,Josefa Mahrly“ 

zakládají ,,Český sportovní klub (ČSK)“. Všechny sporty od turistiky, bruslení, 

motocyklistiky, plavání, cyklistiky, šermu, veslování a tenisu v nově založeném ČSK 

zastínil do roku 1907 fotbal. V roce 1905 slavil uherskohradišťský klub úspěchy i na 

mezinárodní scéně, když dokázal porazit vídeňský fotbalový tým ,,Vienna Cricket and 

Football Club“ jednoznačným výsledkem 3:1.
10

  

                                                 

8
 75 let kopané v Uherském Hradišti[Brožura]. Uherské Hradiště: TJ Slovácká Slavia, 1969.  

9
 MIKOŠKOVÁ, P. (ed). Dáme góla, dáme... historie fotbalu ve Starém Městě a Uherském Hradišti. (1. 

vyd.) Staré Město: FK Staré Město, občanské sdružení, 2007. ISBN 978 – 80 – 239 – 9259 – 5 

10
 NEŠPOR, L. Jubilejní almanach ke 110. výročí tělovýchovy v Uh. Hradišti. Uherské Hradiště, Staré 

Město: MTZ, n. p. Olomouc, 1982.  
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Dle dochovaných záznamů se autoři, mapující toto období, rozcházejí ve svých 

záznamech. Podle Nešpora (1982, s. 9) od roku 1907 dochází k útlumu fotbalu, který trval 

až do konce první světové války. Tento údaj je však v rozporu s údaji zaznamenanými 

v knize věnované fotbalu, kterou napsala editorka Mikošková. Ta uvádí, že k obnově 

fotbalové činnosti dochází už rok před velkou válkou. Klub byl složen dvěma kompletními 

týmy o síle 27 hráčů. Nešpor dále uvádí, že ČSK nevěnoval fotbalu patřičnou pozornost, 

což vyústilo v založení nového sportovního klubu ,,Atletik Club Slovácká Slavia“. 
11

 

Ve dvacátých letech 20. století se konala ustavující valná hromada, za obrovské 

účasti fotbalových příznivců bylo zvoleno předsednictvo týmu. Prvním kapitánem mužstva 

se stal Kulda. Součástí základní jedenáctky byl jeden ruský a jeden německý voják. Dle 

dochovaných dokumentů a záznamů v Okresním archivu Uherského Hradiště není 

o jménech těchto vojáků žádná zmínka. V roce 1921 se fotbalový odbor pyšnil již třemi 

mužstvy, která sehrála desítky zápasů s pozitivní bilancí 32 výher z 50 utkání. O rok 

později už byla Slovácká Slavia postrachem všech týmů, díky své skvělé obraně 

a efektivnímu útoku zaznamenala několik vynikajících výsledků.
 12

 

                                                 

11
 MIKOŠKOVÁ, P. (ed). Dáme góla, dáme...historie fotbalu ve Starém Městě a Uherském Hradišti. (1. 

vyd.) Staré Město: FK Staré Město, občanské sdružení, 2007. ISBN 978 – 80 – 239 – 9259 – 5 

12
 MIKOŠKOVÁ, P. (ed). Dáme góla, dáme...historie fotbalu ve Starém Městě a Uherském Hradišti. (1. 

vyd.) Staré Město: FK Staré Město, občanské sdružení, 2007. ISBN 978 – 80 – 239 – 9259 – 5 

Obrázek 6 Vienna Cricket and Football Club Uherské Hradiště rok 1904 
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V roce 1926, což bylo 4 roky po zařazení Slovácké Slavie do ,,Hanácké župy “, 

se jí podařilo tuto soutěž vyhrát a postoupit do 1. třídy. Z tohoto roku se též dochovaly 

první zmínky o fotbalovém stadionu, které jsou spojeny s postavením klubovny 

fotbalového týmu. Při příležitosti 40. výročí oslavy fotbalu byl pozván tehdejší mistr první 

ligy klub Slavia Praha. Pražský tým zvítězil vysokým rozdílem skóre 0:8. Nutno však 

podotknout, že za výběr hostí nastoupilo sedm reprezentantů v čele s legendárním 

brankářem Pláničkou, kteří obsadili druhé místo na mistrovství světa v Itálii. Toto 

utkání   se těšilo velkému počtu diváků, jejichž počet se vyšplhal nad 7000.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Uherskohradišťští fotbalisté z roku 1941 při 

zápase s Holešovem 
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Druhá světová válka na čas přerušila fotbalové dění. Další významný mezník 

v historii klubu byl rok 1948, kdy se Slovácká Slavia přejmenovala na „Spartak Let 

Uherské Hradiště“. V následujících letech bojovalo mužstvo v nižších soutěžích. Polovina 

padesátých let znamenala další reorganizaci klubu, a to spojení dvou týmu Spartaku Let 

Uherské Hradiště s TJ Mařatice do Spartaku Hradišťan. Ten v roce 1961 postupuje do 

druhé ligy, kde se dokáže udržet další 4 sezóny. Opět dochází ke změně názvu na 

„TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště“. Klub se během sedmdesátých let 20. stol. střídavě 

pohybuje v oblastních soutěžích. Počátkem osmdesátých let se mužstvo dokázalo 

probojovat až do 8. kola Českého poháru.
 13

  

 

Dalším významným mezníkem fotbalu v Uherském Hradišti byl rok1990, kdy se 

tým probojoval až do finále Českého poháru. O tři roky později kvůli finančním 

problémům fotbalový oddíl vystupuje z Tělovýchovné jednoty, a došlo tak ke vzniku 

                                                 

13
 MIKOŠKOVÁ, P. (ed). Dáme góla, dáme...historie fotbalu ve Starém Městě a Uherském Hradišti. (1. 

vyd.) Staré Město: FK Staré Město, občanské sdružení, 2007. ISBN 978 – 80 – 239 – 9259 – 5 

Obrázek 8 Letecký snímek hřiště AC Slovácká Slavia v polovině 

20. století 
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akciové společnosti ,,FC T. I. C. Slovácká Slavia Uherské Hradiště“. V roce 1995 dochází 

opět ke změně názvu na ,,FC JOKO Slovácká Slavia Uherské Hradiště“. Ani tato 

společnost však nedokázala zabránit sestupu Uherského Hradiště z první ligy do divize. 

Dochází k další změně názvu klubu. Rok 1997 se zapsal do historie velkou povodní, která 

zdevastovala celé město Uherské Hradiště včetně fotbalového hřiště. 
14

 

 

 

 

Už od založení klubu si funkcionáři uvědomovali nutnost výchovy mládeže, a proto 

v roce 2001 vznikla fotbalová akademie. Tato tendence systémové práce s mládeží 

se datuje již do 50. let minulého století. O dvacet let později se fotbalové týmy žáků 

pravidelně umisťují na čelních místech svých soutěží.
15

  

Otevření nového stadionu po povodních proběhlo v roce 2003. Slavnostního 

výkopu se účastnil i Josef Masopust, držitel Zlatého míče pro nejlepšího hráče světa. 

Stadion Uherské Hradiště měl tu čest hostit také našeho druhého držitele Zlatého míče, 

                                                 

14
 MIKOŠKOVÁ, P. (ed). Dáme góla, dáme...historie fotbalu ve Starém Městě a Uherském Hradišti. (1. 

vyd.) Staré Město: FK Staré Město, občanské sdružení, 2007. ISBN 978 – 80 – 239 – 9259 – 5 

15
 MIKOŠKOVÁ, P. (ed). Dáme góla dáme...historie fotbalu ve Starém Městě a Uherském Hradišti. (1. vyd.) 

Staré Město: FK Staré Město, občanské sdružení, 2007. ISBN 978 – 80 – 239 – 9259 – 5 

 Obrázek 9 Fotbalový stadion Uherské Hradiště povodně v 

roce 1997 
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Pavla Nedvěda, který se zde rozloučil se svou reprezentační kariérou. Rok 2004 znamená 

návrat týmu do 1. ligy s názvem ,,1. FC Slovácko“.
16

 

 

Současnost fotbalu v Uherském Hradišti 

V současnosti tým vede trenér Svatopluk Habanec. Minulá sezóna skončila pro tým 

úspěšně 6. místem, a zároveň se tak stal nejúspěšnějším moravským týmem. Na hráčské 

listině se momentálně nachází 6 odchovanců z mládežnické akademie 1. FC Slovácko. 

Tým se zaměřuje na výchovu těchto hráčů a jejich následné zapracování do A týmu.
 17

 

 

4.2 Tenis 

Tenis sport s kulturně historickou tradicí vznikl z francouzské hry paume, v roce 

1875 Angličan Walter Clopton Wingfield upravil pravidla a patentoval je na hru s názvem 

tenis. Nová nekontaktní míčová hra si rychle našla oblibu zejména u žen a ty přidaly hře 

osobitou eleganci. Postupně vznikaly tenisové kluby, asociace, a tím se stal tenis poměrně 

krátké době v roce 1924 olympijským sportem. Tenis přispěl k vývoji dalších sportů, které 

dnes mají k dispozici sportovní haly s různými povrchovými úpravami. 

 

 

 

Tenis v Uherském Hradišti 

Tento sport se začal v Uherském Hradišti hrát už na přelomu devatenáctého 

a dvacátého století. Významným mezníkem bylo založení tenisového klubu v roce „1901.“ 

Důležitým bodem pro rozvoj ,,bílého sportu“ bylo zbudování tenisového hřiště. Výstavbu 

financovali především zakládající hráči oddílu. Na základě iniciativy těchto členů vznikl 

v roce „1904“ Český sportovní klub, který nejvíce podporoval tenis.  

                                                 

16
 MIKOŠKOVÁ, P. (ed). Dáme góla dáme...historie fotbalu ve Starém Městě a Uherském Hradišti. (1. 

vyd.).Staré Město: FK Staré Město, občanské sdružení, 2007. ISBN 978 – 80 – 239 – 9259 – 5 

17
 MIKOŠKOVÁ, P. (ed). Dáme góla, dáme...historie  fotbalu ve Starém Městě a Uherském Hradišti. (1. 

vyd.) Staré Město: FK Staré Město, občanské sdružení, 2007. ISBN 978 – 80 – 239 – 9259 – 5 
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Obrázek 10 Vyznavači bílého sportu při meziměstském utkání 1910 

 

Nucenou dobu odpočinku znamenala v Uherském Hradišti 1. světová válka. Avšak 

ihned po skončení války následuje obrovský boom a rozšíření tenisu po celém kraji. O tuto 

expanzi se postaraly především tyto rodiny „Trpíkova, Bartochova, Žádaníkova 

a Seifertova.“ V této době též začínají první meziklubové zápasy. Tým z Hradiště se utkal 

s týmy z Kroměříže, Zlína, Vyškova a dalšími. Od počátku svého založení klub věnuje 

značné úsilí v práci s mládeží. Proto také pozval jeden z nejznámějších týmu 

Československa „LTC Brno“, aby předvedl uherskohradišťským juniorům část své 

tréninkové metodiky.
18

  

Ve třicátých letech měl klub 118 členů. Družstvo Uherského Hradiště je účastníkem 

3. třídy župního přeboru. V roce „1932“ dosáhl klub velkého úspěchu v podobě  postupu 

do 1. třídy a vybudování již pátého tenisového dvorce. Na další úspěchy nemuseli čekat 

v Hradišti dlouho. V polovině tohoto desetiletí přesahuje hradišťský oddíl rámec města 

a začíná se prosazovat i do krajských soutěží. Ani okupace zcela neochromila dění v klubu, 

a tak se už dva roky po osvobození provedla rekonstrukce všech kurtů. Bílý silniční písek 

byl vyměněn za škváru. 

                                                 

18
 NEŠPOR, L. Jubilejní almanach ke 110. výročí tělovýchovy v Uh. Hradišti. Uherské Hradiště, Staré 

Město: MTZ, n. p. Olomouc, 1982.  
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V období mezi lety 1950-1980 dochází k obrovské vlně popularizace tenisu. 

Na exhibiční zápasy jsou zváni nejlepší českoslovenští a polští tenisté. Při příležitosti 

výročí 700 let od založení města byl uspořádán celostátní turnaj o „putovní cenu“. Vítězem 

se stal hráč Motorletu Praha. Pozornost se opět začíná směřovat na mládež. Od roku 1974 

se pravidelně konal juniorský celorepublikový turnaj. Na konci sedmdesátých let dochází 

ke stěhování oddílu. Tenisové kurty u gymnázia byly zrušeny, nový domov nalezl 

klub  u slepého ramena řeky Moravy. Nejprve bylo vybudováno pět tenisových dvorců, 

později ještě další dva. Mezi úspěšné tenisty té doby patřil tenista Roman Červinka. V roce 

1978 pak došlo ke krátkodobému tenisovému útlumu. 
19

 

 Po roce 1980 měl tenisový klub 150 členů. Oddílu se povedlo dokončit devět kurtů 

a byla zahájena stavba dalších dvou dvorců s umělým povrchem. Dále bylo postaveno 

sociální zařízení a provedena terénní úprava okolí. Byly vybudovány příjezdové 

komunikace a parkoviště. Družstvo dospělých se zúčastnilo krajského přeboru stejně jako 

dorost. V devadesátých letech odhalil ve sportovní hale tenisový klub Uherské Hradiště 

pamětní desku wimbledonské finalistce Věře Pužejkové – Sukové. 
20

 

 

Současnost tenisu v Uherském Hradišti 

V současné době má klub 46 členů a je účastníkem oblastního přeboru 

Jihomoravského tenisového svazu dospělých.  

                                                 

19
 NEŠPOR, L. Jubilejní almanach ke 110. výročí tělovýchovy v Uh. Hradišti. Uherské Hradiště, Staré 

Město: MTZ, n. p. Olomouc, 1982.  

20
 PILÁT, Z. 85 let Tenisu v Uherském Hradišti. Gottwaldov – Louky: Vzorný tenisový oddíl TJ Slovácká 

Slavia Uherské Hradiště, 1989.  
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Obrázek 11 Hradišťské tenisové kurty 2010 

 

4.3 Veslování 

Veslování spočívající v pohonu lodí pomocí lidské síly definovali pro sportovní 

účely Angličané počátkem 18. století, prvních veslařských závodů se zúčastnila univerzitní 

města. V současnosti není profesionální veslování jen letním sportem, v zimním období 

disponují moderní střediska veslařskými trenažéry, a tak umožňují veslařům závodit 

a připravovat se celoročně. 

Město Uherské Hradiště bylo vždy spjaté s řekou Moravou. Počátky tohoto sportu 

sahají do půlky devatenáctého století, kdy v roce 1863 došlo k založení prvního 

veslařského klubu, který měl převahu německých členů ze zámožných rodin. Už tehdy měl 

klub téměř šedesát členů. Pouze české veslování vzniklo spolu se založením „Českého 

sportovního klubu“ v roce 1904.
21

 Vzhledem k velkému ohlasu tohoto sportu u členů klubu 

o čtyři roky později vznikl Český veslařský klub, v čele s předsedou a soudcem dr. Boirem. 

                                                 

21
 VK Morávia UH [online]. c2007-2014 [cit. 15-08-2014]. Dostupné z http://www.veslovani-

uh.cz/?page=vyroci 
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Tento český veslařský klub dostal také od města možnost využívání objektů německého 

veslařského klubu, jelikož německý klub již nebyl ve své činnosti aktivní. Navíc se pro 

klub vybudovala nová klubovna. Spřátelený klub z Roudnice věnoval klubu při jeho 

založení „závodní čtyřveslici, a stal se tak i zakládajícím členem.
22 

 

                                                 

22
 NEŠPOR, L. Jubilejní almanach ke 110. výročí tělovýchovy v Uh. Hradišti. Uherské Hradiště, Staré 

Město: MTZ, n. p. Olomouc, 1982.  
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Členové veslařského klubu z UH. Hradiště se aktivně podíleli na zrodu 

„Moravského sdružení veslařských klubů“, které vzniklo v roce 1928. Sdružení veslování 

se povzneslo na vyšší úroveň a na Moravě se konaly třikrát „závody v mistrovství 

Obrázek 12 Rozjížďka Českého veslařského klubu 1908 
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republiky“ v třicátých letech.
23

 V roce 1939 měl klub už téměř 250 členů. Ve veslování 

se pokračovalo i během války. V roce 1941 se konaly veslařské závody a během téhož 

roku zvítězili i dorostenci ve středoškolském poháru.  Veškeré veslařské aktivity byly 

zastaveny gestapem, které některé z členů klubu věznilo v koncentračních táborech. 

Předseda klubu a dalších dvacet šest členů bylo popraveno nebo umučeno. Majetek klubu 

byl zkonfiskován a předán německým klubům působícím v okolí Uherského Hradiště 

a zbytek věcí patřících klubu byl zničen.
 24

 

Vysvobození Rudou armádou též nepřineslo veslování nic pozitivního. Byl 

zdemolován veslařský klub a zničen most vedoucí přes řeku Moravu. Tragicky byli zraněni 

dva výborní veslaři, Ladislav Žaluda, který přišel o obě nohy, a Ladislav Čech, který ztratil 

jednu nohu. Členové klubu se dali dohromady a svépomocí začali stavět klubovnu 

a loděnice. Práce trvaly jeden rok. Po komplikovaném jednání se podařilo klubu vyjednat 

povolení k znovuzískání lodí. 
25

 

K opětovnému otevření veslařského klubu došlo až v roce 1946. Již o dva roky 

později se dostavily první veslařské úspěchy u středoškoláků. V těchto letech se veslaři 

sjednotili a jednota dostala nový název „Spartak Hradišťan“. Klub zažívá velké úspěchy.  

V roce 1956 má dokonce prvního přeborníka v „dvojskifu s kormidelníkem.“ V řadách 

dorostenců byl výraznou osobností „Jan Sabo“. V šedesátých letech nedošlo k žádným 

velkým úspěchům klubu, jelikož mládež odešla studovat. 
26

 

Koncem šedesátých let došlo opět k přejmenování klubu, a to na „TJ Slovácká 

Slavia“. V tomto období se začal experimentálně zajímat o práci s mládeží student 

tělovýchovné fakulty, který výsledky tréninků použil pro studijní účely. Dále se v aktivním 

působení klubu angažoval „J. Balicz“, který zastával i funkci správce. Pár let poté se opět 

                                                 

23
 VK Morávia UH [online]. c2007-2014 [cit. 15-08-2014]. Dostupné z http://www.veslovani-

uh.cz/?page=vyroci 

24
 80. výročí založení ČVK v Uherském Hradišti[Brožura]. Uherské Hradiště: TJ Slovácká Slavia – oddíl 

veslování, 1988.  

25
 .   NEŠPOR, L. Jubilejní almanach ke 110. výročí tělovýchovy v Uh. Hradišti. Uherské Hradiště, Staré 

Město: MTZ, n. p. Olomouc, 1982.  

26
 NEŠPOR, L. Jubilejní almanach ke 110. výročí tělovýchovy v Uh. Hradišti. Uherské Hradiště, Staré 

Město: MTZ, n. p. Olomouc, 1982.  



27 

  

dostavily úspěchy tvrdé práce veslařů. Velkých úspěchů dosáhli veslaři zejména v řadách 

dorostenců. Během období čtyř let se jim podařilo získat téměř čtyřicet medailí, z toho 

bylo jedenáct zlatých. Uherskohradišťští dorostenci pravidelně startovali také na 

mezinárodních závodech. V roce 1972 vyhrál oddíl „národní soutěž“. V roce 1977 slavili 

další velký úspěch, kdy vybojovali dvě bronzové medaile ve Skandinávii.
 27

 

V osmdesátých letech oddíl odchoval několik úspěšných veslařů, kteří dále svoji 

sportovní kariéru rozvíjeli na profesionálnější úrovni, a to především v klubu ASVS Dukly 

Praha a „SVS Brno“.
28

 Jednou z nejvýraznějších postav uherskohradišťského veslování byl 

„Zdeněk Bureš“, který dosáhl úspěchů nejen na domácí, ale i na zahraniční scéně. Velmi 

úspěšná byla také Michaela Korvasová, která se účastnila několika závodů Mistrovství 

světa juniorů v zahraničí. Kvůli neshodám s reprezentačním trenérem na olympijské hry 

v Atlantě nakonec neodjela. V roce 1987 vybojoval Pavel Sokol druhé místo na mistrovství 

světa juniorů v sousedním Německu. V tomto období také dochází k dostavbě a opravě 

celého veslařského areálu.
 29

 

V roce 1990 došlo ke schválení zákona o navrácení majetkových práv 

tělovýchovným organizacím. K tomuto navrácení došlo po více jak čtyřiceti letech. V roce 

1991 byly stanovy veslařského klubu Morávia registrovány Ministerstvem vnitra a začalo 

jednání o navrácení majetku klubu, čemuž nebylo později vyhověno.  

O deset let později klub slavil opět úspěchy na sportovním poli, kdy se veslaři 

probojovali na mistrovství ČR. V dalších letech pak vybojovali další medaile a patřili mezi 

nejlepší sportovce Uherského Hradiště. Nejvýraznější veslařskou osobností byl „Jakub 

Hanák“, který slavil úspěchy již v juniorské kategorii. Získal v roce 2004 zasloužené 2. 

místo na olympijských hrách v Aténách. 
30
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 NEŠPOR, L. Jubilejní almanach ke 110. výročí tělovýchovy v Uh. Hradišti. Uherské Hradiště, Staré 

Město: MTZ, n. p. Olomouc, 1982.  
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 VK Morávia UH [online]. c2007-2014 [cit. 15-08-2014]. Dostupné z http://www.veslovani-

uh.cz/?page=vyroci 

29
 BUREŠOVÁ, I. Výročí veslování v Uherském Hradišti [Brožura]. Buchlovice: HUDEC, 2008.  
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V roce 2008 byl uspořádán k 100. výročí založení veslařského klubu „Memoriál 

MUDr. Urbáška“.  

 

Současnost veslování v Uherském Hradišti 

V současnosti je klub velmi aktívní, pořádá různé akce a věnuje se nejen mladým     

veslařským talentům, ale i ostatním sportovním nadšencům. 

Obrázek 13 Uherskohradišťští veslaři 2008 
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Obrázek 14 Athény Olympijské hry 2004 stříbro ve veslování, párová čtyřka Jakub 

Hanák, David Kopřiva Tomáš Karas a David Jirka  

 

Obrázek 15 Memoriál MUDr. Urbáška rok 2008 
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4.4 Atletika 

Atletika je právem nazývána královnou sportu. „Krásný, ale těžký sport. Metr má 

pro všechny 100 cm a minuta 60 sekund“. Atlet je monitorován v každém momentu svého 

výkonu, náhoda je vyloučena. Úspěch přichází po tvrdém a vytrvalém trénování. Atletika 

si bere nemalé oběti ze života sportovce, mezi které patří každodenní trénink, několik 

desítek závodů za rok v různých terénech.
 31

 

Je základem pro většinu druhů sportů a základním pilířem olympijského 

programu. Již ve starověkém Řecku měli zájem o rozvoj těla i ducha a jako zakladatelé 

prvních olympijských her se zasloužili o rozvoj atletických disciplín.
32

 Novodobá atletika 

se zrodila v Anglii, kde byly ideální podmínky pro venkovní provozování tohoto sportu. 

Dále se pak rozšířila na evropský kontinent. Nejdříve se jednalo o neorganizované závody 

a později se začala atletika provozovat také v nově vzniklých atletických klubech. Součástí 

cvičení v Sokole byl „tělocvik prostý prováděný v náplni Tyršovy tělocvičné soustavy 

a závody ve cvičení na nářadí kombinované s atletickými disciplínami“. V roce 1872 byl 

do pravidelného cvičení zahrnut také skok do dálky a do výšky. Samostatně se však 

atletika začala provozovat až po první světové válce. 
33

 

 

Atletika v Uherském Hradišti  

V Uherském Hradišti došlo k vzniku oddílu atletiky v rámci Slovácké Slavie v roce 

1919. Už v počátcích se mohl oddíl pyšnit velkými úspěchy, např. Alois Sobotka dosáhl 

československý rekord ve „skoku dalekém“, a to za účasti hojného počtu fanoušků. Ani 

ženy se nedaly zahanbit a za zmínku stojí především dvě atletky. První byla Janderková, 

která překonala český a zároveň i světový rekord v hodu oštěpem obouruč, dále pak 
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skokanka do výšky Galusková překonávající český rekord. O rok později se konaly 

mezinárodní závody v atletice, kterých se zúčastnili i sportovci ze sousedního Rakouska. 

Zúčastnilo se více než 60 závodníků. Tyto závody se vyznačovaly zvláštností, kdy 

disciplína překážkový běh napříč hřištěm byla doplněna o improvizované překážky 

v podobě kůlů a latěk. V průběhu roku 1923 došlo k položení škvárové dráhy, která se 

pracně každý rok udržovala. 
34

 

Počátek 2. světové války znamenal pro atletiku v Uherském Hradišti velmi 

úspěšnou éru jak po stránce popularity, tak po stránce úspěšnosti. V té době existovaly 

v Hradišti dva kluby zaměřené na atletiku, Slovácká Slavia a Sokol, jejichž činnost byla 

v roce 1941 velmi utlačována. Došlo však ke spojení těchto dvou oddílů, a tak vznikl velmi 

kvalitní celek, což se brzy promítlo do výsledků ve všech věkových kategoriích.  

Atletika prošla po válce různými změnami. Rozvíjela se opět ve dvou sportovních 

klubech, a to v tělovýchovné jednotě a v Sokole. V této době se začal vytvářet nový kádr, 

který se především zaměřoval na chlapce a dívky v dorosteneckém věku. Za Uherské 

Hradiště též závodí pozdější olympionik „Martin Řehák“. V roce 1950 je Hradiště místem 

konaní mistrovsví Československa v přespolním běhu. Jako obrovskou nevýhodu té doby 

označil archiv konání pouze občasných závodů bez pravidelného organizování atletických 

soutěží.
 35

 

Výborným podnětem pro rozvoj atletiky bylo konání Sportovních her mládeže. Ty 

se nejprve organizovaly na úrovni okresu, kraje a bývaly zakončeny celostátním finále. 

V Uherském Hradišti se po celou dekádu dařilo vychovávat velmi kvalitní sportovce, kteří 

dosáhli i mezinárodních úspěchů. Bohužel však nastal úpadek, a tak se v Hradišti konala 

pouze Velká cena hodu oštěpu žen. Pravidelnou účastnicí závodu se stala „Hradišťanka 

Dana Zátopková“.
36
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Systematicky se s mládeží začalo pracovat na počátku 60. let. Tato práce začala 

nést ovoce, a tak přišel zasloužený postup mezi elitu do národní ligy. Na slováckém 

atletickém stadionu byly k vidění elitní týmy Sparty Praha, Žiliny, Slovanu Bratislava 

a dalších. Příliv talentů však na konci této dekády začal slábnout. Nápravu měl zařídit nový 

program nazvaný ,,Péče o žactvo“. Ve spolupráci s místní základní školou byly zřízeny 

atletické třídy. První ročník soutěže žáků se konal v 1969, ve kterém zvítězilo právě 

družstvo z Hradiště. Dokázalo tak porazit i výběr tehdejšího Gottwaldova. Jeden rok 

dokonce za Uherské Hradiště závodila i „Helena Fibingerová“, pozdější světová 

rekordmanka. Další zázemí pro rozvoj svých sportovců našla atletika i v hradišťském 

gymnáziu.  

Sedmdesátá léta byla průlomová především pro ženskou atletiku. Trenéři dali 

dohromady vynikající družstvo ve složení: „Jurgová“, „Švandová“, „Škrabalová“, 

„Junášková“. Tato děvčata dostala během několika sezon atletiku v Uherském Hradišti 

opět mezi špičku v republice. Jana Jurgová se dokonce probojovala až do dorostenecké 

reprezentace. Později se Sylvou Junáškovou zvítězily v prestižní anketě o nejlepšího 

sportovce okresu.
 37

 

Od roku 1980 až do konce století se TJ Slovácká Slavia pohybovala především 

v okresních soutěžích. Několikrát zavítala i na republikovou úroveň. Vždy to ale byla 

krátká návštěva jedné sezóny. Na počátku osmdesátých let byla dokončena rekonstrukce 

atletického stadionu. Za zmínku rozhodně stojí výkony Ivy Jurkové, která překonala 

několik republikových rekordů a reprezentovala Československo po celém světě. Už v roce 

1983 dokázala na domácí půdě zvítězit v závodě na 1500 metrů, a porazit tak všechny 

soupeřky na Mistrovství ČSR. V tomto roce se sice stala členkou SVS VŠ Praha, ale 

oddílovým barvám a především svému dlouholetému trenérovi Květoslavu Tichavskému 

zůstala i nadále věrná. Sezóna 1997 byla pro tuto slováckou běžkyni poslední. O rok 

později se vrhla na trenérskou dráhu a pomáhala tak vychovávat své nástupce. V příloze 

této práce je zveřejněn rozhovor na téma sportu s touto atletkou. 

Na počátku milénia se Slovácká Slavia stále vypořádávala s katastrofálními 

povodněmi. Povedlo se sice postavit nové šatny, ale jinak byl stav stadionu stále 
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nevyhovující. Sportoviště byla ve velmi neuspokojivém stavu. Jsou evidovány problémy 

s udržením standardu kvalitní dráhy. Nesmíme zapomenout ani na to, že i sportovní hala 

byla poškozena. Naštěstí však byla rychle zrekonstruována, a tak příliš neutrpěla kvalita 

tréninků všech atletů. Pro nedostatek finančních prostředků se vedení Slovácké Slavie 

spojilo s místním fotbalovým oddílem a společně zahájily stavbu nového multifunkčního 

sportovního stadionu, který byl v roce 2003 slavnostně otevřen Danou Zátopkovou. 

Letošního roku byla tato atletka mimořádně oceněna městem Uherské Hradiště za 

celoživotní přínos sportu. 

 

Současnost atletiky v Uherském Hradišti 

V současnosti je atletika v Uherském Hradišti hojně provozována. Sportovních her 

se účastní už více než dvacet sezon i děti z mateřských škol. Jako disciplína je nabízena 

sportovním klubem AC Slovácká Slavia, která trénuje děti už od žactva. Pravidelně 

se pořádají závody a klub žije aktivně. Navíc jeden z trenérů AC Slovácká Slavia 

založil spolu s trenérem spřáteleného klubu z Jablonce nad Nisou webové stránky pro 

příznivce atletiky a členy těchto dvou klubů.
38

 

 

4.5 Hokej 

Moderní hokej se vyvinul z míčové hry zvané „Bandy Hokej“. Na našem území 

se začal objevovat už v 15. století za vlády Jiřího z Poděbrad. Ledová plocha měla rozlohu 

fotbalového hřiště. Hrálo se v týmu jedenácti hráčů, plus každý tým měl 4 náhradníky 

včetně brankáře. Bandy neměl mantinely, a tak se hrálo na auty i rohy. Postupem času 

se vyvíjely i sportovní pomůcky. Míč, který se kopal bruslí, se stával postupem vývoje 

velikostně menší a menší, až dosáhl velikosti tenisového míčku. Ten se zpočátku tloukl 

primitivním zahnutým kyjem. 
39

 

Jako samostatná sportovní hra se hokej začal hrát v zemi javorového listu, Kanadě, 

a to v druhé polovině 19. století. Koncem tohoto století si lední hokej nalezl cestu na jih do 
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Spojených států amerických. Postupem času se tato hra šířila přes Atlantický oceán na 

starý kontinent prostřednictvím vojáků a studentů.
 40

 

Oficiální pravidla vznikla v roce 1905. Už o dva roky později se na našem území 

objevila snaha o založení Českého hokejového svazu. V Praze se pak uskutečnila i první 

valná hromada a Český hokejový svaz byl přijat do Mezinárodní federace společně 

s Belgií, Švýcarskem, Velkou Británií a Francií.  

 

Hokej v Uherském Hradišti 

Velmi důležitým předpokladem pro hraní této hry je bruslení. Právě bruslení 

představovalo jedno z prvních odvětví, ve kterém se soutěžilo na ledě. Tato klání 

se většinou uskutečňovala na slepých ramenech řeky Moravy. Každoročně se konaly 

bruslařské závody mezi obyvateli Uherského Hradiště, Nedakonic a Uherského Ostrohu. 

Dochovaná dokumentace uvádí, že první hokejové boje sváděli studenti obchodních 

akademií z Uherského Ostrohu a Uherského Hradiště na řece Moravě. Žáci neměli žádnou 

výstroj a brusle byly na klíček. Vybavení bylo vskutku primitivní. Jako hokejky sloužily 

vrbové větve. Upravená podrážka pak nahrazovala puk.  

Výrazněji se začal lední hokej prosazovat ve třicátých letech 20. století. V tomto 

období reprezentuje Uherské Hradiště „oddíl ČVK Uherské Hradiště“.
41

 Rok 1939 

znamená změnu názvu na „TJ Spartak Uherské Hradiště “. Do roku 1940 bylo na Slovácku 

evidováno pět klubů. Lidé uvítali možnost zapomenout těžké životní okamžiky alespoň na 

chvíli a odvrátit se od hrůz 2. světové války, a tak se počet týmů i nadále rozrůstal. Podle 

dostupných archivních materiálů se zastavil na čísle „12“. Po válce se popularita hokeje 
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ještě více rozšiřovala. Mezi 50.- 60. léty bylo v okresních soutěžích přihlášeno rekordních 

17 týmů. 
42

 

 

Obrázek 16 Hradišťští hokejisté 1935 

 

TJ Spartak Uherské Hradiště se především pohyboval v župních a okresních 

soutěžích. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1946-1947, kdy oddíl postoupil do divize. 

Jelikož všechny pokusy o vybudování umělé ledové plochy zůstaly neúspěšné, byl v tomto 

období Spartak odkázán na rozmary počasí. V sezoně 1955-56 se hrálo naposledy na 

místním házenkářském hřišti. Od další sezóny se tým stěhoval na tenisové kurty. 

Závěrečnou tečkou pro klub byl rok 1963. Pro upadající zájem hráčů a činovníků klubu 

TJ Spartak zaniká. 

V osmdesátých letech vznikají v Uherském Hradišti dva týmy. TJ Rudá Hvězda 

Uherské Hradiště a TJ Slovácká Slavia. Oba kluby sdílely společný stadion, který byl 

postaven v roce „1973“. TJ Rudá Hvězda byl oddíl jen pro dospělé hrající pouze okresní 

soutěže. Mnohem výraznější stopu na hokejové mapě zanechal výběr TJ Slovácká Slavia. 
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Zajišťoval chod jak juniorských, tak seniorských týmů. Vychoval několik hráčů, kteří 

se propracovali do reprezentace nebo do zámořské NHL. Za zmínku stojí především tito 

hráči: „Miloslav Gureň“, jenž byl v roce 1995 draftován Montrealem Canadiens a „Radim 

Bičánek“, který prošel úspěšně draftem v roce 1993. Vybral si jej tým Ottawa Senators. 
43

 

V roce 1994 došlo k registraci nového hokejového týmu „HC Uherské Hradiště“, 

což byl přímý následovník týmu TJ Slovácká Slavia. V období dvou let už hráči startovali 

v druhé lize. V letech 1997-1998 se ligových soutěží účastnila hokejová družstva a velmi 

se jim dařilo. Pro nedostatek financí byl tým nucen prodat profesionální licenci do 

Olomouce. 
44

 

 

Současnost hokeje v Uherském Hradišti 

V současnosti, po překonání problému, hraje výběr Uherského Hradiště okresní 

hokejovou ligu.
45

 Tým se může také pyšnit svým věrným hlasatelem panem Jaroslavem 

Bočkem, který komentuje zápasy po dobu více než 40 let a má na svém kontě více než 

13 000 komentovaných hokejových utkání.
46

 

Zároveň si tým vychovává vlastní odchovance v základní škole s rozšířenou 

výukou tělesné výchovou. Sportovní třídy mají pět hodin tělesné výchovy týdně, 

zaměřených na všeobecnou sportovní přípravu s regenerací, která probíhá formou plavání 

jednu hodinu týdně. Žáci mají dále možnost navštěvovat různé sportovní oddíly, které 

zajišťují následnou sportovní přípravu. Jedním z těchto oddílů je také HC Uherské 
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Hradiště. Hokejový vývoj mládeže je podpořen i letními kempy, které pořádají hokejové 

hvězdy jako Ondřej Pavelec, Jiří Dopita a další. 
47

 

 

4.6 Házená 

Míčový kontaktní kolektivní sport. Proti sobě zde nastupují dva sedmičlenné týmy. 

Cílem hry je vstřelit branku soupeři. Tým s více brankami vítězí. Hraje se na dva poločasy 

po 30 minutách. Házená je stabilní součástí letních olympijských her. 

 

Házená v Uherském Hradišti 

První dochovaná zmínka o házené v Uherském Hradišti se datuje do roku 1919, kdy 

je zdůrazněno, že tento sport je umožněn také ženám. Dále pak v roce 1920 byla založena 

„Slovácká Slavie Uherské Hradiště“. Tato sportovní disciplína ve svých začátcích 

propagovala umožnění pohybu na zdravém vzduchu a v přátelském kolektivu dívek. První 

vyhraný zápas dodal hráčkám sebedůvěru potřebnou pro další zápasy. V roce 1921 

hradišťské hráčky výborně sehrály zápas a dostaly se do obecného povědomí sportovní 

veřejnosti. Téhož roku získaly neoficiální titul mistra Slovácka. O dva roky později hráčky 

vybojovaly první místo v mistrovské soutěži „ČSR“. 
48

 

Druhá etapa historie házené začala po druhé světové válce. Zájem o tento sport 

však měla nejen mládež. Začátky vypilování techniky a pravidel hry házené byly pro hráče 

náročné. V tomto období se začalo dařit v házené také mužům. Vekou posilou pro mužské 

družstvo byl po válce „František Strádal“, který měl za sebou pobyt v koncentračním 

táboře. Díky němu se stal trénink intenzivnější a efektivnější. Hráči se pod jeho vedením 

dokázali probojovat do první ligy. 
49
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Obrázek 17 Mistři v ČSR v házené dorostu 1956 

 

Během sezony roku 1950 se ženskému družstvu podařilo získat titul mistra ČSR. 

Družstvo se skládalo z hráček „Bartošíková, Freundová, F. Hezucká, M. Hezucká, 

Hrabcová, Jakšíková, Krystoňová, B. a L. Kvasničkovi, J. Průžová, Němečková, 

Leciánová, Ondráčková a Ingrová - Zátopková“. V roce 1956 slavili úspěch dorostenci, 

kterým se podařilo získat titul přeborníků ČSR. V roce 1961 se hraní házené posunulo na 

mezinárodní úroveň, kdy se mužstvo utkalo s týmem z Dánska. V roce 1969 došlo 

k rozpadnutí ženského družstva. V sedmdesátých letech došlo k úpadku házené také 

u mužů. 
50

 

Město Uherské hradiště bylo pro své výborné organizační a propagační schopnosti 

nominováno na uspořádání V. mistrovství světa v házené mužů v roce 1964. Nebyla to 

jediná akce celostátního i mezinárodního významu. Oddíl se mohl pyšnit titulem „vzorný 
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oddíl“, zajišťující sportovní akce a příkladné vedení mládeže. V roce 1982 házenkáři 

získali v kategorii dorostenců a mužů první místo v mistrovských soutěžích. 

 

Současnost házené v Uherském Hradišti 

V současnosti má pod záštitou oddíl házené TJ Slovácká Slavia, který podporuje 

kategorii přípravek, žáků a mužů.  V červenci roku 2005 došlo ke sloučení dvou ženských 

házenkářských oddílů, TJ Kunovice a HC ITS Uherské Hradiště. Tento tým hraje úspěšně 

prvoligové zápasy. 

 

4.7 Basketbal 

Basketbal hrají dvě družstva, každé s pěti hráči. Úlohou každého družstva je vhodit 

míč do soupeřova koše. Míč lze přihrávat, házet, kutálet, odrážet nebo se s ním může 

driblovat v libovolném směru. Vítězem hry je to družstvo, které dosáhlo většího počtu 

bodů na konci hracího času. Hraje se na čtyři čtvrtiny po deseti minutách.
51

  

 

Basketbal v Uherském Hradišti 

U historie košíkové v Uherském Hradišti není zmapován přesný počátek, ale první 

zmínky sahají do období mezi 1928 až 1930. Tento sport byl označován jako „házení na 

koš“, a to sborem Sokola. Tamní družstvo se v roce 1930 mělo zúčastnit závodu o přebor, 

ale k tomu nedošlo, jelikož hráči museli nastoupit na vojenskou službu. Dále pak v roce 

1932 úspěšně absolvovalo soutěž družstvo „reálného gymnázia Uh. Hradiště“ a v zápase 

s Kroměříží zvítězilo. Hrávalo se ve venkovních prostorách, které patřily Sokolu. 
52

 

Dle dochované výroční zprávy z roku 1937 je patrné, že hráči košíkové se potýkali 

s prohrami, jelikož měli špatné podmínky k trénování. Tréninky probíhaly tohoto času 

v místním divadle, které se muselo před každou hrou vždy vyklidit a potom zase dát 

do původního stavu. V letech 1939 až 1941 se již pořádaly během víkendu dva turnaje 
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a košíková dostala přednost i před promítáním filmů. V roce 1941 si družstvo Uherské 

Hradiště vybojovalo třetí místo v přeboru Moravy a zároveň postup do finále o titul mistra. 

V dubnu téhož roku, kdy došlo také k rozpuštění Sokola, košíková dočasně skončila.   

O čtyři roky později se mohla košíková opět těšit oblibě a poprvé se tomuto sportu 

začaly věnovat také ženy, žáci a dorostenci. V roce 1952 se hráčům zlepšily podmínky 

k trénování, kdy hráči začali využívat nově otevřenou tělocvičnu. O sedm let poté 

s otevřením nové sportovní haly v UH. Hradišti se stalo mužstvo mužů krajskými 

přeborníky. Ženská košíková v Hradišti skončila, jelikož talentované hráčky se rozhodly 

dát přednost studiu.   

V letech 1963 až 1967 měla košíková ideální podmínky pro svůj rozvoj. Družstvo 

hrávalo první třídu krajského přeboru. V sedmdesátých letech minulého století začal zájem 

o košíkovou upadat. V roce 1982 měl basketbal 52 členů. 

 

Současnost basketbalu v Uherském Hradišti 

Od roku 2003 se basketbalový klub nazývá JVSB Uherské Hradiště, hlavní tým 

mužů je účastníkem oblastního přeboru ve III. skupině. Tento sport není nikterak 

podporován a popularizován, nedaří se doplňovat ročníky mladými hráči. Basketbal je tedy 

v regionu okrajovým sportem na rekreační úrovni. 

 

4.8 Lyžování 

Původní myšlenka lyžování nebyla sportovní kratochvíle, ale nástroj, jak ulehčit 

pohyb člověka v zasněžených oblastech.  

 

Lyžování v Uherském Hradišti  

Lyžování se v Uherském hradišti rozvíjelo velmi postupně. Nejprve několik 

odvážlivců zkoušelo první náznaky lyžování, a to na „Mařatických kopcích, ve 

Velehradském háji a na Buchlově“. Tito sportovci měli spoustu pozorovatelů, jejichž počet 

se postupně zvyšoval. V roce 1928 lyžaři už naplnili celý autobus a vyrazili lyžovat 
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na nejvyšší vrchol v širokém okolí, „Javořinu“. O rok později byly výborné lyžařské 

podmínky už v méně vzdáleném místě, konkrétně na svazích hradu Buchlova.
 53

 

V třicátých letech dochází ke vzniku lyžařského odboru jako součásti klubu 

českých turistů v čele s Josefem Procházkou, který se živil prodejem sportovního 

příslušenství. V roce 1932 byly založeny další lyžařské odbory spolu s lyžařským 

střediskem Mikulčin vrch. Začínají se pořádat lyžařské závody a v roce 1938 se začíná 

se stavbou chaty, která pak také slouží jako noclehárna. O rok později bohužel přichází 

německá okupace. Několik členů přišlo o život. Němci okupovali lyžařská střediska 

i dopravní prostředky, a tak se lyžaři museli dopravovat do lyžařských středisek na kole, 

kam namontovali své lyže.  

Po skončení války nadšenci jezdili lyžovat spíše samostatně a lyžařský oddíl 

se zformoval až o sedm let později, po skončení války. Tento oddíl vznikl roku 1952 za 

podpory společnosti „Let“, která začala s přestavbou ovčárny na „Mikulčině vrchu“ na 

lyžařskou chatu. O dva roky později se došlo k namontování lyžařského vrátku. 

Nejvýraznější osobností v lyžování je „Arnošt Uhlíř“, jehož lyžařský talent je patrný už od 

mládí. V roce 1959 dosáhl titulu přeborník republiky v „obřím slalomu“ a dále pak 

několika dalších titulů jak na domácí, tak na zahraniční scéně. 

Vzhledem k ideálním lyžařským podmínkám na Mikulčině vrchu, a to včetně 

večerního osvětleného lyžování, si lyžařský oddíl získával stále více nadšenců a stal 

se třetím největším oddílem Slovácké Slavie. Dorostenci oddílu byli účastníky několika 

soutěží a žákovské družstvo startovalo v „národní lize“. Závodění se postupně začalo 

přesouvat na kopec Javořina, kde původně vzniklo. Roku 1971 došlo k vybudování 

osvětlení a terénním úpravám na jedné sjezdovce Mikulčina vrchu, Mýšačce. V tomto 

období několik členů oddílu slavilo úspěchy v krajských přeborech. Poprvé se dostali do 

popředí také bratři Žallmannovi. Podmínky pro závodění se zkvalitňovaly jak na Javořině, 

tak na Mikulčině vrchu. V letech 1973-1974 se stal Robert Žallmann, který pak vyhrál ve 

Špindlerově Mlýně, účastníkem „národního družstva sjezdařů“. Oddíl dosáhl titulu 

„vzorný oddíl II. stupně“ a uzavřel spolupráci s „TJ Strojárne Martin“. Začíná se stavět 

lyžařský svah z umělé hmoty v lokalitě „Uherské Hradiště – Jarošov“. Robert Žallmann 
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i nadále září na lyžařském poli a už jako dorostenec slaví úspěchy jako přeborník republiky 

ve „sjezdu mužů“. Dále pak mezi lyžaři vyniká „Jana Skálová“, která se stala opakovaně 

krajskou přebornicí ve sjezdovém lyžování. Tyto úspěchy pak ještě upevnila vítězstvím 

v přeboru republiky ve „slalomu“. 
54

 

Roku 1977 dochází k otevření lyžařského svahu a jeho zařízení. V těchto letech 

značně narostl počet zájemců o lyžování z řad dětí. Zvyšuje se počet trenérů, dostavuje 

se další vlek na Mikulčině vrchu, oddíl má téměř 250 členů a každoročně odpracovaných 

skoro 6000 hodin. Sportoviště Jarošov hostuje i mezinárodní lyžaře. V osmdesátých letech 

je lyžařský oddíl velmi aktivní a vítá již děti svých členů. 

V roce 1982 Robert Žallmann navazuje na své předchozí úspěchy a zúčastní 

se závodu světového poháru v „Itálii“. Autor Raštica uvádí křestní jméno lyžaře jako 

Robin, kdežto v předchozím zdroji je uvedeno jméno Robert, které bude používáno 

i nadále. Po emigraci zapadl mezi světové profesionály a později se stal trenérem 

závodnice „Anelisse Cobergerové“, která pod jeho vedením získala Evropský pohár 

a druhé místo na olympijských hrách v „obřím slalomu“ v „Albertville“. 
55

 

 

Současnost lyžování v Uherském Hradišti 

V současnosti je lyžování provozováno v několika přilehlých lyžařských 

střediscích, jako jsou Mikulčin vrch, Javořina, Strání - Květná, Stupava, a Osvětimany. 

U každého ze středisek funguje i lyžařská škola pro veřejnost. 

 

4.9 Turistika 

Zájmová činnost jednotlivce, nebo celé skupiny. Je to hobby, sport spočívající 

v poznávání přírody, památek a zvyklostí lidí v různých krajinách. Původní turistika byla 
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většinou pěší, ale s přibývající oblibou kol a motorových vozidel vznikly další druhy 

tohoto klasického sportu.  

 

Turistika v Uherském Hradišti  

Počátky turistiky v Uherském Hradišti spadají až do 19. století, kdy se turistika 

rozvíjela pod Sokolem. První vycházka do Napajedel byla zdokumentována roku 1872. 

Dále pak následovala celodenní vycházka na hrad Buchlov. Procházky se setkávaly 

s velkým ohlasem nejen u členů výpravy, ale také v okolních obcích. Túry se podnikaly 

i do dalších měst v okolí Uh. Hradiště.  

Roku 1888 byl v Praze založen Klub české turistiky. O osm let později došlo 

k založení KČT také v Uherském Hradišti. V letech 1900-1921 se klub potýkal 

s finančními problémy a byla přerušena jeho činnost. Turistika však nadále fungovala 

v Českém sportovním klubu.  

V období „předmnichovské republiky“ byl ve své činnosti aktivní „Klub českých 

turistů“. V roce 1948 došlo ale k sjednocení tělovýchovy, klub se ke sjednocení nepřipojil 

a rozpadl se. „Odbor turistiky“ poté vznikl roku 1953, a to při „TJ Spartak Uh. Hradiště“. 

Souběžně byl také založen další odbor turistiky, který se jmenoval „TJ Tatran Uh. 

Hradiště“. O tři roky později došlo k sloučení těchto dvou odborů, a vznikl tak jeden 

turistický odbor, který byl navíc jediný v celém okrese. 
56

 

Během několika let docházelo ke změně „organizační koncepce“. Téměř všichni 

se zpočátku věnovali nejen turistice, ale také orientačním závodům. Později došlo 

k oddělení „orientačního běhu a horolezectví“ od turistiky, a to znamenalo i odliv 

některých členů oddílu. V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století se oddíl věnoval 

výchově mládeže. Koncem šedesátých let dochází ke vzniku nových odborů, což bylo 

podníceno rostoucím zájmem lidí o sport a pobyt v přírodě. Roku 1972 byla poprvé 
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zorganizována Chřibská třiatřicítka, která se postupem času stala velmi populární. Prvního 

ročníku se účastnilo 20 sportovců a o osm let později se přihlásilo již „1160 osob“.
57

 

Oddíl byl ve své činnosti velmi aktivní a pořádal několik dalších akcí, jimiž jsou 

„100 jarních kilometrů, pochody a túry do Bílých Karpat, Chřibů, Vizovických Vrchů a na 

Pálavu“. Členové se účastní také túr pořádaných jinými oddíly. Navíc v zimním období 

někteří členové zařazují do svých sportovních aktivit nejen pěší turistiku, ale také túry na 

běžkách. Turistický oddíl nemá v tomto období dostatek zájemců z oblasti mládeže na 

vytvoření samostatného oddílu, i když se mládež zapojuje do všech aktivit. Další z činností 

turistického odboru je označení a údržba turistických cest. Za svoji kvalitní práci získává 

odbor titul „vzorný odbor III. stupně“.  

Začátkem devadesátých let došlo k rozhodnutí ukončit turistiku v rámci Slovácké 

Slavie a založit nový odbor KČT. Od ledna roku 1996 fungoval odbor již jako samostatný 

právní subjekt. V tomto období odbor pořádal pravidelné sobotní výlety, zájezdy i týdenní 

pobyty. Celkem bylo pořádáno kolem 45 akcí za rok. Roku 1992 odbor uspořádal setkání 

členů a přátel KČT, kterého se účastnilo 400 příznivců.  

Roku 2003 narušil klidný chod činností odboru „J. Kotek“, který nesouhlasil 

se sestavením nového výboru. Celá situace se uklidnila o rok později, kdy se odboru 

podařilo za podpory města realizovat „oblastní turistický odznak Uherskohradišťsko“. 

Mimo jiné cílem tohoto projektu byla popularizace uherskohradišťského regionu. V době 

110. výročí turistiky byla prezentována turistika i široké veřejnosti, a to pomocí výstavy, 

vydáním výroční brožury a jiných akcí pořádaných odborem.
 58

 

 

Současnost turistiky v Uherském Hradišti 

 V současnosti turistický oddíl pořádá různé poznávací akce, o kterých pravidelně 

seznamuje své příznivce ve vlastním turistickém měsíčníku.  
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4.10 Šerm 

Je dovednost zacházení s mečem za účelem boje proti jednotlivci, nebo více 

protivníkům. Šermířské umění se vyvíjelo už od starověku. Evropský styl se postupem 

času přeměnil až do dnešní moderní podoby. 

 

Šerm v Uherském Hradišti 

Začátky šermu v Uherském Hradišti se datují do padesátých let dvacátého století, 

kdy v roce 1955 oddíl založil Sergej Ruman a na vzniku se také spolupodílel herec 

tamního divadla Vlastimil Čanka. Začátky nebyly jednoduché a vzhledem k nedostatku 

správného vybavení byly používány místo zbraní „dřevěné hole“. Podmínky na trénování 

nebyly také ideální, tréninky probíhaly v sále loutkového divadla v Sokolovně. 
59

 

Členové oddílu byli silně motivováni, aby pořídili oddílu potřebné vybavení. 

Peníze získávali hraním loutkového divadla, udržováním kluziště a prací na brigádách. 

Za výnos z těchto činností zaplatil oddíl dětem „první letní tábor ve Vřesovicích“. V roce 

1958 vybojovala titul krajské přebornice „Marie Hanzelková“ a titul krajského přeborníka 

získal Sergej Ruman. Úspěchy slavilo také družstvo dorostenců, když obsadilo v roce 1959 

třetí místo v krajském přeboru v „šermu šavlí“. O dva roky později se stalo družstvo 

dorostenců absolutními vítězi, a to v disciplíně fleretu i šavlí. Dorostenky skončily na 

druhém místě.
 60

 

V roce 1962 získal titul krajského přeborníka v šermu fleretem „Mirek Potyka“. 

Téhož roku došlo k otevření dlouho očekávané sportovní haly, která umožnila oddílu 

ideální podmínky pro trénování ve svém šermířském sále. V roce 1964 se na scéně 

objevuje velký talent uherskohradišťského šermu, „Petr Franta“. Slavil hned několik 

úspěchů za sebou. V roce 1964   se v kraji umístil jako pátý, o rok později si polepšil 

o jedno místo a stal se zároveň třetím v celostátním přeboru. Dále potom Mirek Potyka 

dosáhl druhého místa v krajském šermu fleretem. Rok 1966 byl velmi úspěšný v žákovské 
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kategorii a vynesl na výsluní teprve třináctiletého Petra Hromadu, který se stal vítězem 

v krajské kategorii. Druhé místo obsadil „Ivan Klaus“. Franta slavil úspěchy i v Bratislavě, 

kde obsadil první místo na „Velké ceně Bratislavy“. Dále se pak stal mistrem republiky ve 

fleretu a v zápětí se stal i přeborníkem v šavli. Ve fleretu byl úspěšný také Petr Hromada, 

který v roce 1969 získal stříbrnou medaili v celostátním dorosteneckém přeboru.
 61

 

O rok později byl v sedmdesátých letech založen „Klub staré gardy“, který byl 

pravidelným účastníkem turnaje v Pardubicích. V roce 1972 vznikla „skupina historického 

šermu“ v čele Petrem Hromadou, který se později umístil jako třetí ve fleretu v krajském 

přeboru a v roce 1977 si dokonce vybojoval první místo. V polovině sedmdesátých let 

oddíl dosáhl opět úspěchů, které vybojovali již známí Petr Franta, a dále pak nováček Ivan 

Hons. V roce 1975 se oddíl pyšnil titulem „Vzorný 3. stupně“. V poháru družstev, který 

se konal v Praze, skončili na zaslouženém třetím místě za reprezentačním oddílem Slavie 

a Dukly Praha. 

V roce 1978 se probojoval na titul krajského přeborníka „J. Horák“, který 

výkonnostně zářil i v roce 1979. Tohoto roku byl oddíl oceněn titulem „vzorný 2. stupně“. 

O rok později slavil několik úspěchů za sebou opět Petr Hromada, který se dostal 

i do širšího výběru reprezentace republiky. V roce 1982 měl oddíl 36 členů a 11 trenérů.
 62

 

 

Současnost šermu v Uherském Hradišti  

V současnosti se šermířský oddíl jmenuje „Slovácká Slavie“ a skládá ze 45 členů. 

Šermíři závodí na mezinárodním poli v rámci světového poháru, na mistrovství Evropy 

a někteří členové jsou součástí i reprezentačního týmu. V sezoně 2013/2014 byla velmi 

úspěšná Růžena Poznerová, která se stala mistryní České republiky v šermu. Dále byla 
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také nominována na mistrovství Evropy v kategorii kadetek. Oddíl aktivně podporuje nejen 

své členy, ale také mladé šermíře a pořádá kroužky pro děti.
 63

 

 

4.11 Judo 

Úpolový sport založený na sebeobraně. Je to boj jednoho proti jednomu. Podstata 

juda je mít možnost volby, zda při úspěšném obranném chvatu protivníka zraním, nebo nad 

ním pouze získám kontrolu.  

 

Judo v Uherském Hradišti  

Oddíl juda patřil „ve Slovácké Slavii“ k těm nejmladším. Judo je sportem 

založeným na sebeobraně. Kromě pozitivního dopadu na zdraví má také dobrý vliv na 

morálku jedince. Do Evropy se dostalo až ze vzdáleného Japonska, kde vzniklo již 

v 16. století. Na evropský kontinent přišlo až po první světové válce. V ČSR se začal tento 

sport pěstovat až ve třicátých letech 19. století a do Uherského Hradiště se dostal o třicet 

let později. 
64

 

Do roku 1962 se datuje počátek éry juda. Zakladateli juda byli „dr. Grossman, 

Jaroslav Domitera a Ivan Gavanda“, kteří měli o tomto sportu k dispozici jen malé 

množství teoretických informací, což bylo důsledkem nedostatku odborné literatury. 

Nejprve judo probíhalo na amatérské úrovni a o čtyři roky později si vychoval oddíl již své 

závodníky a trenéry. První závodící družstvo patřilo dokonce k nejúspěšnějším v historii. 

Oddíl se nejdříve zaměřoval na práci s mládeží a dětmi a poté i na vzdělávání vlastních 

trenérů. Někteří členové byli v závodění velmi úspěšní a hostovali i v první lize. Výraznou 

osobností byl zejména „J. Šmída“.
65
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Sedmdesátá léta se vyznačovala rozkvětem generace dorostenců. Kromě chlapců 

byla velmi zdatná i závodnice „J. Bordovská“. V tomto období začal dr. Gavanda 

představovat taky prvky a poté i metodiku „Karate“. Toto prolínání prvků se nejdříve 

nesetkalo s ohlasem, ale později bylo členy již akceptováno. Členové oddílu dosáhli pěti 

kvalifikačních pásů „KYU“ a dále pak dvou mistrovských označení „DAN“. Oddíl získává 

na popularitě mezi veřejností také díky kurzům sebeobrany, které pořádá pro občany. 

Tímto způsobem získává i nové členy oddílu. Dále jsou pořádány ukázkové výcviky 

na školách i při jiných kulturních příležitostech.  

Roku 1983 došlo k velkému nárůstu členů. V roce 1984 na „Akademickém 

mistrovství ČR“ se „Yvona Proszková“ umístila na druhém místě. Další rok se probojovala 

opět do první trojice nejúspěšnějších závodníků. V roce 1985 dosáhl obrovského úspěchu 

také „Vraťa Ošívka“, který se stal mistrem ČR v žákovské kategorii. O dva roky později 

tento titul pro oddíl vybojoval i „Tomáš Podškůbka“ v kategorii starší žáci. V letech 1988-

1989 se počet členů oddílu vyšplhal na 120. O rok později tomu bylo 112 členů, z nichž 

velká část patřila mezi velmi zkušené praktikanty tohoto sportu. Rok 1992 byl zlomový pro 

Milana Brázdu, jelikož se mu podařilo vybojovat bronzovou medaili v holandském 

„Venray“. O tři roky později získal v Polských Czechovicích zlatou medaili „Karel 

Krajča“.
 66

 

Na počátku nového 21. století se několika členům oddílu podařilo získat pásky 

KYU. Rok 2006 se zapsal do historie oddílu vybojováním mistrovského titulu Markéty 

Šustkové a druhého místa v kategorii veteránů, které získala „Jarka Kotková“.  

 

Současnost juda v Uherském Hradišti 

V současnosti se judo pyšní 60 členy. Oddíl se pravidelně zúčastňuje soutěží 

a věnuje se intenzivní práci s dětmi a dorostem. Dále také organizuje turnaje a šampionáty. 
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4.12 Cyklistika 

Jízda na jízdním kole, která může mít buď rekreační, sportovní, turistický či 

dopravní charakter. Cyklistika se dá provozovat na všech možných typech terénů za 

každého počasí. Patří mezi oblíbené sportovní aktivity jednotlivců, ale i celých skupin.  

 

Cyklistika v Uherském Hradišti  

Počátky cyklistického oddílu sahají do šedesátých let dvacátého století. Oddíl tehdy 

patřil k nejmenším v rámci jednoty a měl méně jak dvacet členů. Oddíl byl založen 

Rudolfem Korberem, který byl také jeho předsedou po období několika let. 
67

 

V letech 1960 až 1964 se členové oddílu z řad dorostenců, žáků i mužů účastnili 

sedmdesáti závodů a patnáct závodů vyhráli. Úspěšným cyklistou byl Jiří Halas, který 

zvítězil v závodu „přes Bílé Karpaty“ roku 1966. O rok později triumfoval na tomto 

závodu Alois Holík, který se také účastnil „Závodu míru“. Roku 1967 došlo také 

k vybudování první cyklostezky v Uherském Hradišti.
68

 Mezi mladší generaci úspěšných 

cyklistů patřil za mladší dorost Vladimír Mlčoch a přeborník republiky v starším dorostu 

Jiří Sysla.
69
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Největším počtem členů se mohl oddíl pyšnit v 1972, kdy měl 23 členů. O tři roky 

později to bylo už o čtyři členy méně.  V roce 1975 se počet členů opět zmenšil, a to na 

číslo 15. Roku 1982 se oddíl skládá ze 14 členů, 5 z nich byly děti. Na základě iniciativy 

Městského informačního centra se od roku 2006 pravidelně pořádá cyklistická aktivita 

zvaná „Na kole vinohrady Uherskohradišťska“, která propojuje sport s regionálním 

vinařstvím. Tato stezka se každoročně těší velké oblibě nejen místních cyklistů, ale také 

cyklistů z nedalekého Slovenska.
70

 

 

Současnost cyklistiky v Uherském Hradišti  

V současnosti město může být hrdé na poměr 12km cyklostezek a 13km silnic. Dle 

místostarosty Procházky byl v roce 2011 zaznamenán vyšší počet cyklistů ve městě 

a poklesl podíl využívání automobilové dopravy. Město je v oblasti cyklistiky velmi 

aktivní a tento sport a druh dopravy podporuje pořádáním různých akcí. Byly vydány mapy 
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cyklotras a každoročně je pořádáno slavnostní zahájení sezóny včetně jízdy 

po cyklostezkách. Dále pak je pravidelnou akcí zamykání cyklostezek a akce „Evropského 

týdne mobility“. Město se věnuje také podporování cyklistiky u dětí, a to pořádáním akce 

„Den bez úrazu“, která se každoročně koná na konci školního roku. 
71

 

 

Obrázek 19 Cyklostezka z Uherského Hradiště do Ostrožské Nové Vsi 2013 

 

4.13 Sportovní gymnastika 

Sportovní odvětví, při němž jednotliví závodníci předvádějí silové nebo švihové 

gymnastické prvky na koberci (prostná) nebo na nářadích. Ve sportovní gymnastice soutěží 

muži i ženy a jejich disciplíny se odlišují. Sportovní gymnastika je stálou součástí 

olympijského programu. 
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Sportovní gymnastika v Uherském Hradišti 

V roce 1961 jsou zaznamenány první počátky sportovní disciplíny v Uherském 

Hradišti. V tomto období se tato disciplína začala rozvíjet v kroužku Sokola a už téhož 

roku se oddíl účastnil sportovních her mládeže. O rok později se gymnasté již účastnili 

krajského přeboru a jako družstvo skončili na krásném třetím místě. V roce 1964 se mohlo 

družstvo pyšnit titulem „vzorný“. Největší úspěch slavila gymnastika do roku 1967, kdy 

smíšené družstvo slavilo vítězství v podobě čtyř medailí.  V tomto roce však začaly 

problémy s podmínkami pro cvičení, chyběla kladina a další gymnastické nářadí. Bylo 

těžké za těchto podmínek oddíl udržet. V sedmdesátých letech se oddíl opět přesunuje do 

haly. Poté se dostavily první úspěchy a družstvo se umístilo na prvním místě. Cvičení 

se o rok později už chlapci neúčastnili.
 72

 

Od počátku sedmdesátých let se dostavilo opět další vítězství družstva a trvalo to až 

do sametové revoluce. Nejvýznamnějším reprezentantem byl „Luděk Tureček“, který 

získal čtyři medaile  z republikového přeboru. Co se týká ženské gymnastiky, tak 

nejúspěšnější závodnicí byla „Milada Pilátová.“ 
73

 

 

            Současnost sportovní gymnastiky v Uherském Hradišti 

V devadesátých letech minulého století se nedařilo navázat na úspěchy bývalých 

aktivních členů. Sportovní gymnastika zaznamenala postupný pokles zájmu z řad cvičenců 

a také nedostatek trenérů způsobil úplný zánik tohoto sportovního oddílu.  

 

4.14 Krasobruslení 

Zimní bruslařský sport, který klade důraz na estetickou stránku pohybového 

projevu v součinnosti s hudebním doprovodem. Je též součástí oficiálního programu 

olympijských her. Krasobruslení vznikalo ve Velké Británii.  
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Krasobruslení v Uherském Hradišti 

Oddíl krasobruslení vznikl 15. listopadu 1973 pod hlavičkou TJ Slovácká Slavia 

Uherské Hradiště, kdy byla dána do provozu nekrytá ledová plocha Zimního stadionu 

mládeže. O založení nového oddílu se zasloužili bývalí členové krasobruslařských oddílů 

Dynamo Pardubice a TJ Slovan Hodonín. 
74

 

Počáteční problémy, mezi které patřila nekvalitní ledová plocha na Zimním 

stadionu mládeže v Uherském Hradišti, nedostatek kvalifikovaných trenérů, kdy celý oddíl 

trénovala jediná kvalifikovaná trenérka, se podařilo překlenout. Mezi další negativní 

aspekty patřilo neexistující zázemí v blízkosti ledové plochy. Na překonání těchto 

problémů se podílelo velké nadšení dětí a rodičů, kteří pomáhali při samotném výcviku 

svých dětí. 

V letech 1975-1976 byl zimní stadion zastřešován. V průběhu této rekonstrukce 

našli krasobruslaři z Uherského Hradiště zázemí k trénování v Uherském Brodě, 

Gottwaldově a Uherském Ostrohu. Tato hostitelská výpomoc okolních měst pomohla 

k navázání trenérské spolupráce, která také přispěla významnou měrou k rozvoji 

krasobruslení. V roce 1981 pořádá oddíl spolu s  Českým klubem sportovců Mistrovství 

České republiky v krasobruslení žactva a přeboru v tancích na ledě. Od této doby 

se tradičně pořádá v Uherském Hradišti Velká cena v krasobruslení známá jako 

„O slovácký džbánek“. 
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Současnost krasobruslení v Uherském Hradišti 

Krasobruslení je sportovní odvětví, které překonalo během své krátké historie 

několik nepříznivých okolních vlivů jak technických, tak přírodních. Přes všechna úskalí je 

o tento sport stále zájem, což potvrzují medailová umístění zejména v žákovských 

soutěžích. Stávající název klubu je Kraso Uherské Hradiště. 

Obrázek 20 Slavnostní zahájení 

krasobruslařské soutěže 

O slovácký džbánek 
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4.15 Plavání  

První zmínka o plavání se objevila roku 1904, ale záznamy z prvních závodů 

se dochovaly až o téměř dvacet let později, kdy byla upravena hráz v odstavném rameni 

Mařaticích. Tyto závody se konaly v roce 1921, nejúspěšnějšími závodníky byli 

„Macenauer“ a „Lanzer“. O rok později byly uspořádány další závody, kterých 

se zúčastnili i závodníci z Brna. Zájem ale začal postupně opadávat a počátkem 30. let už 

opadl úplně.
 75

 

 

Plavání v Uherském Hradišti  

Lidé se na Uherskohradišťsku koupali i nadále v hezky čisté vodě, kde ideální 

přístup byl ve veslařském klubu i na plovárně. V zimním období byla zajištěna možnost 

plavání v městských lázních, které byly zprovozněny v roce 1937. Na Moravě se jednalo 

teprve o druhý krytý bazén. V roce 1939 bylo zmapováno, že se praktikovaly disciplíny 

„plování, skoky do vody a vodní pólo“. Téhož roku se plaveckému oddílu dostalo odměny 

v podobě vítězství na závodech v Uherském Brodě.  

Rokem 1978 začíná nová éra oddílu plavání tělovýchovné jednoty Slovácké Slavia.  

Členy oddílu se stali žáci kurzů plavání ze základních škol. Během následujících čtyř let 

se stalo členy více jak 120 dětí, i když u některých z nich se jednalo jen o krátkodobou 

docházku. Průměrný počet členů se pohyboval mezi 7. a 14. rokem. Oddíl se potýkal 

s omezeným počtem trenérů a méně prostorným bazénem, který měřil jen necelých 

17 metrů. V roce 1981 několik členů klubu dosáhlo na třetí „výkonnostní třídu“.
76
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Současnost plavání v Uherském Hradišti 

V současnosti se Uherské Hradiště může pyšnit zánovním aquaparkem z roku 2010. 

Patří mezi nejmodernější zařízení v České republice. Aquapark vznikl na základě potřeb 

modernizace krytého plaveckého bazénu z roku 1991 a venkovního koupaliště z roku 

1962. Jednalo se o dlouhodobý projekt, kterým se zabývala uherskohradišťská radnice už 

od roku 2003. Aquapark je i v současnosti stále hojně navštěvován a využíván jak pro 

sportovní, tak pro rekreační účely. 
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5 Významné osobnosti uherskohradišťského 

sportu 

Tato kapitola bude věnována výrazným osobnostem, které prošly ve svojí sportovní 

kariéře kluby  Uherského Hradiště. Jsou zde zastoupeni sportovci z různých sportovních 

odvětví, např. fotbalu, atletiky, veslování atd. Výběr těchto osobností byl uskutečněn na 

základě jejich velkého přínosu v oblasti sportu a výchovy mládeže na Uherskohradišťsku.  

5.1 Fibingerová Helena 

 

Obrázek 21 H. Fibingerová Mistrovství 

Evropy 1978 

 

 

Obrázek 22 H. Fibingerová podpora 

halového mistrovství Evropy v atletice 

 

 

Helena Fibingerová se narodila do rodiny roku 1949. Narodila 

se ve „Víceměřicích“ a krátce nato se rodina přestěhovala do Uherského Ostrohu. Již 

během studia na základní škole se začala věnovat lehké atletice, a to na popud svého 

učitele Přílezského. Rodina Heleny Fibingerové uzpůsobila okolí domu tak, aby mohla 

trénovat ve svém volném čase mimo tréninkové hodiny. Ze začátku trénovala nejdříve 

v Uherském Ostrohu, dále se pak přesunula do Uherského Hradiště. Později pak trénovala 

po dobu tří let pod vedením trenéra J. Brabce v Gottwaldově, což je dnešní město Zlín. 

Po skončení střední školy se přestěhovala na sever Moravy do Vítkovic. Zde 

pokračovala ve své atletické kariéře v lehkoatletickém oddílu „TJ VŽKG“. Jako první ji 

v roce 1968 trénoval „J. Trnka“ po období jednoho roku a dále pak v letech 1969 až 1988 

atletický reprezentant republiky Jaroslav Šmíd. Helena Fibingerová začala závodit 

v kategorii žen. S trenérem Jaroslavem Šmídem v roce 1977 vstoupila do manželství.  

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.olympic.cz/min.php?exact&file=/photos/13/fibingerova.jpg&w=300&h=200&imgrefurl=http://www.olympic.cz/atlet/1559--helena-fibingerova&h=200&w=300&tbnid=GlZYg8wzo2ssjM:&zoom=1&docid=GnwWvI3BksoSyM&ei=drQhVOi1C4S6ygO-toHABQ&tbm=isch&ved=0CFEQMygnMCc&iact=rc&uact=3&dur=1736&page=3&start=30&ndsp=14
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://i.idnes.cz/13/103/cl6/MA4ebde8_Prague2015.JPG&imgrefurl=http://sport.idnes.cz/helena-fibingerova-ladislav-prasil-dvojrozhovor-atletika-pno-/atletika.aspx?c=A131101_165128_atletika_ten&h=388&w=630&tbnid=YWs8udHaBkqLQM:&zoom=1&docid=ERJtNWj1AgkX2M&ei=67ghVJGHNOPR7QaLiYGYCQ&tbm=isch&ved=0CDMQMygrMCs4ZA&iact=rc&uact=3&dur=1550&page=10&start=138&ndsp=15
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Co se týká sportovních úspěchů, tak ty se dostavily již v jejích 16 letech, kdy 

zvítězila ve „vrhu koulí“. O dva roky později získala druhé místo a dosáhla svého osobního 

rekordu na „závodech olympijských nadějí“ v Německu v roce 1967. V roce 1969 

se zúčastnila evropských halových her v Bělehradě. O rok později dosáhla rekordu 

v celorepublikových závodech „výkonem 16,32 metru“. 

Dalším důležitým momentem v kariéře byl rok 1972, kdy překonala republikový 

rekord nejprve vrhem 18,7 metru a krátce poté 18,81 metru. V roce 1974 se jí podařilo 

překonat rekord v halovém mistrovství Evropy ve Švédsku, a to výkonem „20,75metru“ 

(www.wikipedia.cz). Téhož roku získala rekord ve vrhu také mimo halu výkonem 

„21,57 metru“ na domácí scéně ve Zlíně. Roku 1976 získala druhé místo na olympiádě 

v Montrealu. O rok později na mistrovství republiky zdolala světový rekord na halovém 

mistrovství ve vrhu koulí výkonem „22,5 metru“. Dále pak zdolala světový rekord na 

otevřeném stadionu na Slovensku výkonem „22,32 metru“.  Svými neuvěřitelnými výkony 

se řadí mezi nejlepší koulařky atletické historie. Její halový rekord ve vrhu koulí nebyl 

překonán více jak tři desítky let. 

V současnosti se i nadále věnuje okrajově sportu, a to z pozice funkcionářky 

„Českého atletického svazu“. Dále je místopředsedkyní „Rady České televize“ 

a spolumajitelkou pekárny. Žije střídavě v Uherském Hradišti a v Praze. 
77

 

 

5.2 Hanák Jakub 
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 Helena Fibingerová [online]. [cit.15-09-2014]. Dostupné 

z http://cs.wikipedia.org/wiki/Helena_Fibingerov%C3%A1 

Obrázek 23 J. Hanák 

olympionik z Athén 

2004 
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Český veslař, reprezentant a olympionik. Narodil se v Uherském Hradišti 

26. března 1983. Byl odchovancem uherskohradišťského VK Moravia. Na olympijských 

hrách v Athénách 2004 získal stříbrnou medaili v párové čtyřce společně s Davidem 

Kopřivou, Tomášem Karasem a Davidem Jirkou.  

Před svým příchodem na vodu se věnoval do třinácti let závodně basketbalu. 

Vystudoval vysokou školu. Nyní pracuje jako projektový manažer. 
78

 

 

5.3 Jurek Miroslav  

 

 

 

 

 

Obrázek 24 M. Jurek atlet 

Narodil se 28. října. 1935 v Boskovicích. Český běžec, který začínal ve Spartaku 

Uherské Hradiště. Postupně prošel tyto atletické kluby – Rudou Hvězdu Praha, Jiskru 

Gottwaldov a znovu Spartak Uherské Hradiště. Byl účastníkem olympijských her v Římě 

1960. Držitel několika rekordů v běhu na 3 km, 2 a 3 míle a 5 km. Miroslav Jurek je 

zároveň otcem bývalé atletky Ivy Jurkové (v příloze interview s touto atletkou).
79
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5.4 Kadlec Miroslav 

 

Obrázek 25 M. Kadlec - EURO 1996 

 

Miroslav Kadlec reprezentoval Uherské Hradiště jako velmi úspěšný fotbalový 

hráč. Narodil se do rodiny fotbalisty 22. června 1964 v Uherském Hradišti. Dnes již bývalý 

fotbalista, který reprezentoval Československo a později samostatnou Českou republiku. 

Držitel stříbrné medaile z mistrovství Evropy 1996, které se konalo v Anglii. Též účastník 

mistrovství světa v Itálii 1990. Dvojnásobný mistr Německa 1991, 1998 a také „vítěz 

německého poháru 1996“. V roce 2001 zvítězil v kategorii Osobnost ligy. Jeho syn Michal, 

taktéž odchovanec Uherského Hradiště, působí v tuto chvíli v Turecku ve Fenerbahce 

Istanbul a je členem reprezentace ČR.  

K fotbalu ho přivedl jeho otec, tehdejší člen „B“ mužstva. Miroslav Kadlec 

se vyznačoval především skvělým čtením hry a velmi dobrou kopací technikou. Využíval 

svůj přehled ve hře a často přečísloval soupeřovu záložní řadu. Pro tyto dovednosti si ho 

vybral německý tým „1. FC Kaiserslautern“. Tento uherskohradišťský obránce byl taktéž 

oblíben u trenérů pro své vůdčí schopnosti. Těm dal naplno vyniknout při zisku stříbrných 

medailí na EURO 1996. Tým pod vedením Dušana Uhrina získal první významnou trofej 

v samostatné éře českého fotbalu. Miroslav Kadlec odehrál na tomto šampionátu všechna 

utkání krom zápasu s Ruskem, ve kterém chyběl kvůli trestu z předchozího utkání. Nejvíce 

zazářil v semifinále Mistrovství Evropy. Svůj bezchybný defenzivní výkon okořenil 

proměněnou rozhodující penaltou proti Francii.  
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Dva roky po slavném turnaji se Miroslav vrací na scénu české soutěže. Přestoupil 

do týmu Petra Drnovice. Velmi těžko hledá motivaci před nízkou návštěvností. Svoji 

bohatou kariéru ukončil v Brně, kde poté působil jako fotbalový funkcionář.
80

 

 

5.5 Ondra Jiří 

 

 

Jiří Ondra se řadí mezi jednoho z nejúspěšnějších sportovců pocházejících 

z Uherského Hradiště. Vynikl ve fotbale, přičemž se účastnil dvacetkrát reprezentace 

a dvakrát byl dokonce hráčem v olympijském výběru. Fotbalovou kariéru si budoval 

postupně a působil v několika klubech.  

Narodil se v červnu roku 1957 do fotbalové rodiny, která ho podporovala ke hře 

od raného věku. Nejprve hrál za žáky v Kunovicích a v sedmnácti letech se stal stoperem 

v týmu mužů hrajících A třídu. Kromě fotbalu byl také velmi nadaný na jiné sporty. 

V házené dosáhl spolu s týmem titulu přeborníka Čech. V roce 1975 nastoupil do Slavie 

jako střední útočník, ale musel zakrátko vstoupit do armády, kde se jeho fotbalová kariéra 

omezila na „výběr vojenských Dukel“. Na konci vojenské služby dostal Jiří Ondra nabídku 

z tří pražských klubů hrajících první ligu. 

Vzhledem ke svým ambicím prosadit se do základní sestavy se rozhodl nastoupit 

do klubu „Bohemians“. Později se ukázalo, že výběr klubu byla dobrá volba, a to z důvodu 

kvalitních trenérů, náročných tréninků a prosazení se klubu i na evropské fotbalové scéně. 

Ondra překonal prvotní problémy se zraněným kotníkem a byl zařazen na „post levého 

beka“, kterém hrál i v dalších letech. V letech 1978 až 1987 měl na svém kontě odehraných 
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Obrázek 26 J. Ondra 

internacionál 
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přes dvě stě utkání a celkem 19 vstřelených branek. Spolu s klubem měl možnost 

reprezentovat fotbal na evropských pohárech. V sezoně 1982/1983 dokonce postoupili 

do „semifinále poháru UEFA“ a získali i mistrovský titul.  

Roku 1987 emigroval do Rakouska, kde hrál za klub „SC First Vienna“. Byl 

druhým nejúspěšnějším hráčem klubu Slovácká Slavia, co se týká účasti na 

reprezentačních zápasech. Celkem odehrál v průběhu pěti let dvacetkrát za reprezentaci 

a měl 23 startů v evropských pohárech. Po skončení kariéry nemáme o Jiřím Ondrovi 

žádné další zmínky spojené se sportovním působením. 
81

 

 

5.6 Panáček Josef 

 

Narodil se 8. září 1937 ve Starém Městě. Jeho největším úspěchem bylo získání 

zlaté medaile ve skeetu na letních olympijských hrách v kanadském Motrealu v roce 1976. 

O čtyři roky později vyhrál též mistrovství Evropy ve sportovní střelbě v Zaragoze. Svoji 

střeleckou kariéru ukončil ještě před olympiádou v roce 1984. 

Poté se věnoval trénování mládeže. Se svou ženou oslavil zlatou svatbu. Stále 

se  ěnuje střelbě a používá vítěznou montrealskou pušku. 

Skeet: sportovní střelecká disciplína zaměřená na přesnost. Úkolem střelce je 

zasáhnout dva letící cíle v rozdílně výšce se stejnou počáteční rychlostí. Terč má velikost 
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Obrázek 27 Aktuální foto 

J. Panáček 
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110 mm v průměru a 25 mm na šířku. Pro střelbu se používá dvouhlavňová brokovnice. 

Na každý terč je dovolenou vystřelit pouze jednou. 
82

 

 

5.7 Zátopková - Ingrová Dana 

 

 

Obrázek 28 oštěpařka D. 

Zátopková 

 

Obrázek 29 D. Zátopková 

s K. Tichavským Uherské 

Hradiště 2014 

Obrázek 30 cena pro D. 

Zátopkovou za celoživotní 

přínos sportu od města 

Uherské Hradiště 2014 

 

Dana Zátopková se narodila na severní Moravě a poté se přestěhovala s rodiči na 

jižní Moravu. Poprvé se seznámila s atletikou jako studentka gymnázia v Uherském 

Hradišti. Nejdříve se tato sportovkyně věnovala házené, a to v období během druhé 

světové války a po ní. Roku „1949“ jako členka Slovácké Slavie dosáhla titulu mistryně 

republiky v házené. Od roku „1946“ se souběžně s házenou věnovala také atletice 

a náhodou se dostala i k hodu oštěpem. O dva roky později se stala reprezentantkou na 

olympiádě v Anglii, kde získala krásné sedmé místo.  

Po účasti na olympiádě se Dana Zátopková stala manželkou velmi úspěšného atleta 

ve vytrvalostním běhu „Emila Zátopka“. S manželem, se kterým ji pojily stejné hodnoty 
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a myšlenky, prožila šťastné, i když bezdětné manželství. Společně pak vyhrávali závody 

a navzájem se podporovali. 

Největší úspěch se dostavil roku „1952“ na olympijských hrách, kde zvítězila 

ve  finských Helsinkách v hodu oštěpem. Dále pak několikrát zvítězila na mistrovství 

republiky a stala se mistryní Evropy v letech „1954“ a „1958“. Navíc ještě získala druhé 

místo na olympiádě v Římě. Po ukončení aktivní kariéry se věnovala trénování. Od roku 

1960 byla po dobu dvanácti let také „členkou ženské komise Mezinárodní atletické 

federace“. I přes svůj pokročilý věk se stále zúčastňuje „českého olympijského hnutí“.  

V roce 2003 se zúčastnila slavnostního otevření stadionu v Uherském Hradišti a v roce 

2014 byla oceněna městem za celoživotní přínos sportu.
83
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6 Sportoviště v Uherském Hradišti 

6.1 Atletický stadion 

První pokusy o vybudování vymezeného sportoviště pro atletiku se datují k roku 

1905, kdy Český sportovní klub podává žádost na používání části vojenského prostoru 

pro své atlety. Toto sportoviště je využíváno i jinými sportovními oddíly. Vedle 

fotbalového oddílu jej také využíval pro své zápasy i házenkářský klub. V roce 1920 je 

založen atletický odbor.  O tři roky později vzniká první atletická dráha, aby se atletické 

závody nemusely pořádat napříč fotbalovým hřištěm nebo v terénu. Roční náklady na 

údržbu se do roku 1944 pohybovaly v částce okolo 450 000 korun. Ve dvacátých letech 

minulého století hřiště měnilo dvakrát polohu. Na počátku třicátých let byla postavena 

šatna, sprchy, skladiště sportovního materiálu, náčiní a taktéž byla vybudována první 

dřevěná tribuna, která byla v polovině padesátých let zvětšena a zastřešena. Postupem času 

však sportoviště přestalo vyhovovat a stávalo se čím dál více neregulérní. Situace se však 

vyhrotila, jelikož některá výkonnější družstva odmítala nastoupit do závodů. V roce 1959 

se díky dobrovolníkům z řad občanů, členů atletického oddílu a finanční pomoci Jaromíra 

Sibery podařilo zrekonstruovat závodní ovál okolo fotbalového hřiště. Ve stejném roce 

se vybudovaly také betonové ochozy. Ty byly na jaře 1979 vyměněny za novou tribunu 

pro tisíc sedících diváků. Tímto byl zajištěn komfort pro diváky při Československé 

spartakiádě, která se konala o rok později. V roce 1983 se atletická dráha dočkala další 

mohutné rekonstrukce. Byl položen škvárový povrch, který sloužil až do devastující 

povodně v roce 1997. Sportovní areál byl zatopen po více než dva týdny. Škody byly tak 

fatální, že se představitelé města rozhodli podpořit návrh na komplexní rekonstrukci 

sportovišť v Uherském Hradišti. Po pěti letech od povodně byl otevřen moderní atletický 

stadion splňující nejpřísnější parametry IAAF (Internacional Association of Athletics 

Federations – Mezinárodní asociace atletických federací) pro konání mezinárodních 

atletických závodů. Slavnostního ceremoniálu otevření atletické dráhy se zúčastnili 

významné osobnosti, jako např. olympijští vítězové, Dana Zátopková (hod oštěpem), 

Imrich Bugár (hod kladivem), Jan Kůrka (sportovní střelba) a Ivan Satrapa 

(házená).V současné době zaručuje osmiproudá tartanová dráha ideální podmínky pro 

všechny nadšence atletiky v Uherském Hradišti. 
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6.2 Fotbalový stadion 

Vývoj fotbalového stadionu byl stejný jako u atletického. Jejich cesty se rozdělily 

až po povodních v roce 1997. Město se rozhodlo vybudovat moderní fotbalový stadion 

s vyhřívaným travnatým povrchem a umělým osvětlením. Celková investice se vyšplhala 

až ke 252, 5 milionu korun. Na výstavbě se významnou měrou podílel stát částkou 102 

milionu korun. Stadion má kapacitu 8121 míst určených k sezení.  

Stadion v Uherském Hradišti byl též vybrán jako jeden z pořadatelských stadionů 

pro Mistrovství Evropy v kategorii hráčů do 21 let, který se bude konat v roce 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Atletický stadion 

 

 

Plavecký stadion 

6.3 Plavecký stadion 

Původní venkovní koupaliště v Uherském Hradišti - Mařaticích bylo otevřeno již 

v roce 1962. Obyvatelé i návštěvníci mohli užívat desítky let toto koupaliště, ke kterému 

byl v roce 1991 přistaven krytý bazén. Tento areál a také technický stav postupem času 

přestal odpovídat požadovaným předpisům a normám, proto se radnice města Uherské 

Hradiště už v roce 2003 začala zabývat novou vizí a koncepcí. 

Obrázek 31 Městský sportovní areál v Uherském Hradišti 2006 
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V červnu roku 2009 se tyto vize začaly naplňovat, areál byl uzavřen a započala 

rozsáhlá přestavba tohoto komplexu. 

 Nový aquapark byl slavnostně otevřen koncem roku 2010. Vnitřní areál se skládá 

ze tří zón. Čtvrtá zóna je venkovní aquapark. V tomto novém víceúčelovém areálu najdou 

vyžití jak návštěvníci kondičního plavání, tak rodiče s dětmi. 

 

6.4 Sportovní hala 

Sportovní hala v Uherském Hradišti byla postavena v roce 1957. Po povodních 

prošla hala drobnými úpravami, nyní zde nacházejí zázemí halové sporty jako například 

stolní tenis, squash, házená, volejbal, šerm.  

 

6.5 Zimní stadion 

V roce 1933 se sešli hokejoví nadšenci, aby registrovali nový sportovní oddíl. 

Kvůli velkým finančním potížím museli hráči a funkcionáři žádat o darování dřevěných 

desek, které sloužily jako mantinely. První takto vybudované hřiště bylo ve Smetanových 

sadech. Šatna domácích byla ve sklepě blízkého domu a pro hosty byla vypůjčena pojízdná 

bouda.  

V 70. letech minulého století byl vybudován krytý zimní stadion pro hokejové 

a krasobruslařské oddíly s celkovou kapacitou 2400 diváků. 

Katastrofální záplavy v roce 1997 se nevyhnuly ani zimnímu stadionu. Plocha byla 

zaplavena do výše mantinelů a úklidové práce probíhaly až do následujícího roku. Tato 

povodeň záhy nepřinesla stadionu srovnatelné prostředky na obnovu, jako tomu bylo 

u fotbalového a atletického areálu. Větší podpory se hala dočkala v polovině roku 2012, 

kdy byla zahájena celková rekonstrukce budovy. Po roce se sportovci a návštěvníci dočkali 

nejen nového kluziště, ale i nových služeb v podobě wellness, fitness centra a penzionu. 
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7 Závěry 

Cílem této práce bylo chronologické zmapování vývoje jednotlivých sportů 

v Uherském Hradišti a jeho okolí od počátků do současnosti. Práce nabízí ucelený přehled 

historického vývoje nejfrekventovanějších sportů na Uherskohradišťsku. V současnosti 

neexistuje knižní práce, která by se tímto tématem zabývala. Tato práce bude k dispozici 

občanům na městském úřadě v Uherském Hradišti.  

V úvodní části se zaměřuji na region Uherského Hradiště, na jeho geografii, 

historii, kulturu. Navazuji sledováním vývoje sportovních oddílů. Popisuji jejich začátky, 

průběh existence, historické mezníky, cíle a úspěchy. Také se věnuji výjimečným 

jednotlivcům, kteří se svými sportovními výkony zasadili o zviditelnění města Uherské 

Hradiště v České republice, a dokonce i ve světě. V závěru jednotlivých kapitol uvádím 

současné postavení sportu ve městě.  

V průběhu psaní práce jsem zjistila, že místní kluby, ve spolupráci se školními 

zařízeními, nabízí ideální průpravu pro začínající sportovce. Přestože se hranice sportu 

stále vyvíjí a posouvají, tradiční sporty si stále uchovávají dominantní postavení 

v Uherském Hradišti. Je to především díky historii, výjimečným osobnostem, které jsou 

ochotny se podělit o své zkušenosti. Většinu současných trenérů mládeže tvoři bývalí 

úspěšní sportovci, kteří předávají novým generacím své morální hodnoty a smysl pro fair 

play.  

Z výše uvedených sportovních klubů, které jsem sledovala, dodnes provozuje svou 

činnost čtrnáct z nich. Po Sametové revoluci zanikla pouze sportovní gymnastika, která 

doplatila na špatné financování a nezájem nových generací o tento sport. Její činnost 

nebyla doposud obnovena. Fungování aktivních oddílů nezastavila ani povodeň v roce 

1997. I díky podpoře města se postupem času podařilo zrekonstruovat nebo vybudovat 

nové sportovní areály.  

Kromě již zmíněných sportů si své příznivce našly také nové sporty. Těmto 

sportům nebyla v práci věnována pozornost, protože informace o jejich vzniku a fungovaní 

nebyly dostatečné. Ale protože se též podílí na sportovním rozvoji všech občanů města 

Uherské Hradiště, musíme je vyjmenovat: florbal, futsal, malá kopaná, volejbal, aerobic, 

jóga, squash, stolní tenis, jachting, potápění, vodní aerobic, bojové sporty, kulturistika, 

power joga, bosu, pilates, alpinning, spinning, horolezectví, letní biatlon, motorismus, 
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požární sport a bikros. Seznam všech sportovních odvětví a pohybových aktivit je 

přístupný veřejnosti na Městském informačním centru Uherského Hradiště.  

Zpracováním veškerých dostupných informací jsem dospěla k závěru, že město 

Uherské Hradiště je díky své geografické poloze ideálním místem pro sport. Nabízí svým 

občanům široké spektrum různých sportovních aktivit během celého roku. Stále zde žijí 

lidé, kteří se rozvoji sportu věnují, ať už jde o profesionály či zapálené jedince. Uherské 

Hradiště vždy patřilo k městům s bohatým sportovním základem a já doufám, že v tomto 

nastoleném trendu bude i nadále pokračovat. 
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10 Přílohy 

Příloha č. 1 

Iva Tichavská – Jurková 

Narozena 13. 11. 1966 v Uherském Hradišti, běžkyně. Do svých osmi let 

se věnovala gymnastice, s atletikou začínala ve Slovácké Slavii Uherské Hradiště. Zde ji 

vedl jako trenér její současný manžel Květoslav Tichavský. Iva Tichavská je trojnásobnou 

halovou mistryní Československa v běhu na 1500 m.  

 

10.1 Interwiev s Ivou Tichavskou - Jurkovou 

Jaké byly Vaše začátky a kdo Vás ke sportu přivedl?  

K atletice mě přivedl můj otec Miroslav Jurek, který se mi jako nejmladšímu dítěti 

hodně věnoval a byl rád, že sdílím jeho lásku k běhání. Mimo jiné byl reprezentantem ČR 

v atletice (r. 1958-1964) a zúčastnil se v r. 1960 i OH v Římě v běhu na 5 km.  

Jaké byly sportovní podmínky? 

Co se týká materiálního vybavení, to se nedá se současným vůbec srovnávat. 

Oblečení z umělých materiálů, maratonky značky BOTAS (pokud zrovna byly k dostání), 

tretry jsme si půjčovali, žádná regenerace a hlavně se trénovalo na škváře, což si už dnešní 

mladí ani nedovedou představit. Později jsem byla zařazena (od 17 let) do střediska 

vrcholového sportu při VŠ Praha a do reprezentace, takže podmínky už byly podstatně 

lepší. 

Co Vám sport přinesl a kam Vás posunul? 

Hlavně hodně kamarádů, spoustu zážitků a vzpomínek, naučil mě férovosti 

a pokoře, poznala jsem spoustu zemí a především určitý přístup k životu, za což jsem 

nejvíc vděčná.  

Kdo byl Vaším vzorem? 

Vzory se postupem času měnily, ale asi nejvíc Sebastian Coe. 



 

Sportujete i dnes? 

Láska k běhání mi zůstala dodnes, naštěstí mi ji ani vrcholový sport nevzal. Když 

jsem zdravá a mám čas, jdu si zaběhat nebo si vyjedu na kole do kopců.  

Co dnešní mládež, má zájem o sport? 

Podle mého názoru zájem o určité sporty je stále, i když v podstatně menší míře než 

před lety, hodně záleží především na rodinném zázemí a finančních možnostech rodičů. 

Kam se dnešní sport posunul? 

Stále více je vrcholový sport honbou za lepšími výkony, rekordy a vítězstvím, a to 

za každou cenu – motivací je především vidina finančního zabezpečení (sponzoři, reklama, 

finanční prémie...). Co se týká rekreačního sportu, výhodou je, že je stále více příležitostí 

ke sportovnímu vyžití, opět je to bohužel spojeno s finanční stránkou, ale podle mého 

názoru je nabídka natolik široká, že si z ní všichni mohou vybrat podle svých možností. 



 

 

Příloha č. 2 

10.2 Novinář a spisovatel Zdeněk Pilát 

Mezi významné osobnosti současnosti, které se věnují mapování sportu 

v Uherském Hradišti, patří již po několik desetiletí Zdeněk Pilát. 

 Zdeněk Pilát působil nejen jako spisovatel a novinář, ale jeho hlavní profesí byla 

pedagogická činnost. Navíc působil jako sportovní redaktor ve Slováckém deníku. Minulý 

rok oslavil své sedmdesáté narozeniny a je v literární činnosti stále velmi aktivní. 

Rozhovor se Zdeňkem Pilátem je součástí přílohy této práce. 

 

Interview se Zdeňkem Pilátem 

Jaké byly Vaše začátky a kdo Vás ke sportu přivedl? 

K řadě sportů mě přivedli kamarádi a spolužáci už na základní škole (tenis, fotbal, 

hokej, házená, atletika), v Uh. Hradišti byla navíc řada výborných, ale hlavně zapálených 

trenérů. 

Jaké byly sportovní podmínky? 

V Hradišti byl dostatek plácků, kde jsme hrávali fotbálek, v klidných uličkách 

běhávali a závodili na kolech. Turistické výšlapy nabízely blízké Chřiby. K dispozici byly 

4 tenisové kurty (v zimě se zde hrával hokej), venkovní hřiště na házenou, volejbal 

a košíkovou, fotbalový stadion se škvárovou atletickou dráhou, židovské hřiště Makabi. 

Od roku 1957 plnila důležitou funkci sportovní hala (postavená původně k zemědělské 

výstavě). 

Co Vám sport přinesl a kam Vás posunul? 

Spoustu kamarádů a nezapomenutelných zážitků, radost z pohybu i prvních 

úspěchů. Vedle soutěživosti mě naučil toleranci, díky němu jsem poznal řadu vynikajících 

sportovců, své zkušenosti jsem zúročil v dlouholeté funkcionářské práci. 



 

Kdo byl Vaším vzorem? 

Neměl jsem vyhraněný vzor, vzhledem k převažujícímu zájmu o tenis to byli 

především Vladimír Zábrodský (hrával u nás exhibiční zápasy a já mu sbíral míčky), 

Javorský, Štrobl, Benda, zlínský ing. Stojan. 

Sportujete i dnes? 

Dlouhá léta každou středu hrávám tenisovou čtyřhru na kurtech v Uh. Hradišti, 

v zimě pak v kunovické hale. O víkendech už 20 let brázdím s manželkou na kolech 

množství cyklostezek v našem regionu, o dovolených i po celé republice. 

Co dnešní mládež – má zájem o sport? 

Získat dnes mládež k pravidelnému sportování je asi složitější, dle mých zkušeností 

však sport mezi mladými nemizí, nesoustřeďují se však jen na ty mediálně a finančně 

úspěšné, ale věnují se i těm méně viditelným a v našich podmínkách novým druhům 

sportu. 

Kam se dnešní sport posunul? 

Posunul se k většímu mediálnímu a diváckému zájmu, profesionalitě, ale též 

většímu tlaku na konečný úspěch. 

Mějte se fajn. 

Zdeněk Pilát  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3  

Další sportovní osobnosti Uherského Hradiště 

Další osobnosti z knihy Královna sportu (zdroj: Královna sportu) 

 

 

 

 

 

Jaroslav Balaštík, *28.11. 1979 Uherské Hradiště 

 hokejista útočník 

 Kariéra: 

 reprezentace A, 91 zápasů, 15 gólů; 

 extraliga, 869 zápasů, 324 gólů (PSG Zlín, ML. Boleslav, Liberec); 

 NHL 74 zápasů, 13 gólů; 

 druhé místo na MS v Rize. 

 

 

 

 

 

Radim Bičánek, *18.1. 1975 Uherské Hradiště 

 hokejista, obránce 

 Kariéra: 

 reprezentace A, 3 zápasy, 0 gólů; 

 extraliga, 581 zápasů, 70 gólů; 

 NHL 129 zápasů, 1 gól. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zdeněk Bureš, *21. 8. 1964 Uherské Hradiště 

 veslař 

 Kariéra: 

 reprezentace, 3. místo MS 1985 Hazenwinkel. 

 

 

 

 

 

 

Zbyněk Horáček *9. 9. 1970, Uherské Hradiště 

 šachista 

 Kariéra: 

 reprezentace, účast na dvanácti šachových olympiádách; 

 mistr republiky 1994. 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ladislav Kohn, *4. 3. 1975 Uherské Hradiště  

 hokejista 

 Kariéra: 

 reprezentace A, 37 utkání, 8 gólů; 

 extraliga, 172 utkání, 43 branek; 

 NHL, 188 utkání, 14 branek. 

 

 

 

 

 

Lubomír Vlk, *21. 7. 1964, Uherské Hradiště 

 fotbalista 

 Kariéra: 

 reprezentace, 11 utkání, 2 branky. 

 

 

 

 

 


