
Krátká historie ŠO Kunovice 

Kunovice a šachy  

V Kunovicích se šachy zajisté hrály odnepaměti, oficiální vznik šachového klubu je však dán datem 27. 
února 1944, kdy na zasedání župního výboru Uherskohradišťské šachové župy v hotelu Grand v Uherském 
Hradišti byla schválena žádost o přijetí klubu za člena župy.  

.  

Kde se hrávalo a hraje?  

Jak je vidět ze zápisu župního výboru, tak jednatelem byl pan Hlaváček (v zápise chybně uvedeno Hlaváč), 
a tak prvním místem schůzek a zápasů byla dodnes fungující hospoda U Hlaváčků. I většina dalších "štací" 
byly sály místních hospod - Bečicova (později tam byla školní družina, dnes pekárna), lidový dům - U 
Sopucha (kino Lípa) a dále také v hospodě (holičství) Na Blahoňovém (dnes Synot bar). Nakonec šachisté 
na delší dobu zakotvili v restauraci Na Křižovatce (známější pod názvem "Fialka"), někdy v 60. letech 
minulého století, kam se šachisté přesunuli do klubovny. Po vybudování sportovní haly se šachové dění 
přesunulo tam, a to až do roku 1990, kdy došlo po neshodách se správcem a potažmo i vedením TJ ohledně 
délky tréninku, k návratu do klubovny Na Fialce. Poslední změna je z roku 2010, kdy nám vyšlo vstříc 
město Kunovice a poskytlo nám pronájem místnosti v podzemním podlaží sportovní haly.  

Perlička: V roce 1972 hrála doma obě družstva, a tak zatímco áčko hrálo Na Fialce v klubovně, tak béčko 
hrálo na otevřené scéně v lokálu - bylo to tehdy s Traplicemi.  

Kdo hrával a hraje?  

Prvním soutěžním ročníkem, kdy se do soutěží družstev Kunovice zapojily, je sezóna 1946/47. Tehdejší 
sestavu Kunovic si můžete prohlédnout. Hrály tehdy III.třídu jih Uherskohradišťské župy a skončily na 
3.místě. 



 

Ve 40.-50.letech hrají Kunovice povětšinou okresní přebory družstev. V té době se setkáváme ve skromných 
archivních záznamech se jmény - Malina, Sopuch, Hlaváček, Škrášek, Bráblík, Ovčáček, Černý, Vaverka, 
Coufal, Cimbálník, Hráček, Prachař, Habarta,  Uher, Fornůsek … Těch jmen bylo určitě ještě víc, ale jak již 
bylo uvedeno, z těch dob schází dokumentační materiály.  

Většina výše uvedených hrála jen krátce. Naopak po dlouhá léta hrávali pánové Antonín Podškubka st., 
František Růčka, Josef Lapčík, Huspenina, Ryšánek, Vaculík, Miklík a též dodnes stále aktivní pan Antonín 
Vichorec, který podle svých slov do oddílu přišel v roce 1947.  

Pro více než osmdesátiletého Antonína Vichorce (ročník 1929) je jistě důležitým datem 9.6.1963. Tento den 
uspořádal oddíl v Boršicích simultánku s velmistrem Pachmanem. Pan Vichorec jako jediný dokázal 
zvítězit.  

.  
 

V roce 1970 přišli do klubovny dva noví zájemci - Jiří Hráček a Josef Martinák. V té době tam potkávali už 
zkušené šachisty jako byli - Podškubka st., Lapčík, Růčka, Vaculík, Huspenina, Dáňa, Kupec, Šereda 
Rozsypal, Ryšánek, Miklík, Vichorec, Čápek, Tobola, Podškubka ml., Milan a František Šáchovi, Polách. 
Mihnul se tam Lapčík ml. a Kolečkář.  



 

Pan Šereda na fotce ze Slovácké jiskry z roku 1967 

Pánové Hráček a Martinák se rychle zapojili do dění v oddíle. V roce 1972 dokonce vydali na stroji psané 
první a bohužel i poslední číslo magazínu Šach. Obsah byl opravdu široký a zahrnoval jak informace o 
klubovém dění, tak i o slavném zápase o mistra světa mezi Fischerem a Spasskim, nebo o Vánočním 
"činžákovém" turnaji.  

O něco později pak přišly i další nové tváře - Tonda Šilhavík a Petr Hanáček a potom trochu odrostlejší 
začátečník Josef Knotek. Tím začala nejúspěšnější éra kunovického šachu, kdy áčko povětšinou hrávalo 
krajské soutěže. Fotky základní sestavy jsou z roku 1981 při zápase v Kroměříži. 

     



       

Josef Knotek           Antonín Šilhavík 

      

Josef Martinák          Jan Kupec 

      

Antonín Podškubka        Milan Šácha 

      

Petr Hanáček          Jan Šereda 



O rok později, v sezóně 1982/83, se nekonal, ani díky famóznímu výkonu Jožky Martináka, (10/11) postup 
do KP I. 

 

 V dorosteneckých letech hrál výborně Tonda Šilhavík, který si v roce 1982 vybojoval postup na MČR. Dvě 
partie z mistrovství (bohužel obě prohrané) se pak objevily i v knize Ladislava Alstera Šachy hra královská.  

Šachový klub byl pořadatelem okresního přeboru 4-členných družstev v bleskové hře a také meziokresního 
zápasu mezi týmy okresů UH a Olomouce na 20 šachovnicích.  

Mezitím někteří členové šachu zanechali (František Šácha, Šereda, Polách, Tobola), nebo se odstěhovali 
(Rozsypal, Hráček) a někteří starší páni odešli hrát šachy do království bohyně Caissy (Podškubka st., 
Růčka, Lapčík, Huspenina, Vaculík, Ryšánek).  

Od sezóny 1990/91 se v Kunovicích hraje regionální přebor. Kádr je relativně úzký, mládež víceméně 
žádná. Pokud pomineme Martinu Grygerovou (Knotkovou), která byla v dětství členkou Starého Města, tak 



nejmladším hráčem býval Pavel Růčka, který ještě spolu s Jendou Zemčíkem, zažil kroužek na ZŠ vedený 
učitelem Jaroslavem Černochem z Veselí nad Moravou. Spoluautora článku pak ve Slovácké jiskře z roku 
1982 přejmenovali na Růžku ☺ . 

 

A jaká je současnost oddílu?  

Aktuální členská základna čítá 11 dospělých hráčů a 11 registrovaných dětí. Více než desítka dalších dětí 
pak chodí do kroužků v Kunovicích a zejména na ZŠ Unesco, který vede Pavel Růčka, a část z nich i jezdí 
po okresních soutěžích. V soutěžích dospělých hrají dvě družstva.  

.  
zprava Kadlec (host), Martinák, Šácha, Zemčík, Podškubka v klubovně ve sportovní hale při zápase s 

Vlčnovem B 

Áčko hraje v aktuální sezóně (2010/2011) krajskou soutěž, béčko složené napůl s dospělých a dětí, pak 
regionální přebor. Mládežnické družstvo pak máme v krajském přeboru starších žáků.  



Největším úspěchem v mládežnické kategorii z posledních let je druhé místo z KP družstev mladších žáků z 
Napajedel, které zároveň znamenalo vybojovanou účast na MČR ve Stráži pod Ralskem.  

.  
zleva Lessy, Fusková (host), Mašíček, Skrášek a Danyuk (chybí Lesa) 

Tolik ve stručnosti historie šachového oddílu Kunovice jak ji napsali Pavel Růčka a Josef Martinák. Jak bylo 
výše uvedeno, tak postupně doplňujeme chybějící výsledky. Velkým a hlavním pomocníkem jsou kroniky 
pana Ludvíčka, kde ale též je pár "bílých" míst. Proto prosíme každého, kdo by mohl jakkoli pomoci doplnit 
chybějící výsledky krajských a okresních soutěží hlavně z let do roku 1960. Jakoukoliv informaci přivítáme. 
Naše kontakní údaje jsou Pavel Růčka (mobil: 605 063 310, mail: Pavel.Rucka@worldonline.cz ) nebo Josef 
Martinák (mobil: 737 051 259, mail: josef.martinak@seznam.cz).  

 


