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         Pan Vojtěch Kopeček se narodil r. 1926 v Karlíně, okr. Hodonín. Po 
absolvování dvouleté obchodní školy nastoupil jako řidič traktoru a později 

auta v obchodě svého otce. Nějaký čas pracoval jako úředník v Brně. V roce 
1948 zahynul při autonehodě otec pana Kopečka a z jeho obchodu byl 
vytvořen národní podnik „Uhelné sklady“ pro okresy Hodonín, Kyjov a 

Veselí. Vojtěch Kopeček byl jmenován vedoucím této prodejny a v této funkci 
pracoval až do nástupu na základní vojenskou službu. Po návratu z vojny 
v roce 1951 nastoupil do Českých naftových dolů v Hodoníně, kde pracoval 

jako řidič traktoru a později jako předák u podzemních oprav sond. V roce 
1957 nastoupil do Jihomoravské armaturky n.p., kde začínal na dělnických 

pozicích, později se stal vedoucím strojní početní stanice a poté pracoval na 
pozici ekonoma provozu až do odchodu do důchodu v r. 1986.  

Vojtěch Kopeček pochází ze sokolské rodiny. Jeho otec byl významným 
šiřitelem sokolských myšlenek a praporečníkem Župy sokolské. Po rozpuštění 

Sokola ve 40. letech Kopečkovi udržovali dál sokolské myšlenky a v jedné ze 
skladištních budov ve dvoře obchodu s uhlím se dále cvičilo. Po roce 1945 

byl Vojtěch Kopeček jedním z obnovitelů sokolských tradic. Sám aktivně 
sportoval a cvičil na X. – XIII. Všesokolském sletu v Praze. Již v roce 1946 a 
v dalších letech nezištně zorganizoval letní tábor pro 200 členů – žáky a dorost 

TJ Sokol Hodonín 

Po únoru roku 1948 byl Sokol zakázán. Po delší sportovní odmlce 
začal Vojtěch Kopeček působit v tělovýchovné jednotě Spartak Hodonín nejen 
jako sportovní funkcionář, ale především jako úspěšný trenér mládeže 

v oddílu atletiky. V té době inicioval a zasloužil se o úpravu stadionu 
v Rybářích pro potřebu atletiky. 



Po „Sametové revoluci“ v roce 1989 se Vojtěch Kopeček spolu s dalšími 

sokoly pustil do znovuobnovení TJ Sokol Hodonín a zasazoval se o navrácení 
stadionu v Rybářích, což se zdařilo, ale pouze na dva roky. Po velkém úsilí se 

přece jen podařilo stadion získat a definitivně navrátit do majetku Sokola 
Hodonín. 

V 90. letech věnoval maximum úsilí a voleného času navrácení, 

rekonstrukci a přístavbě budovy Sokolovny. Podpořil tak nárůst sportovní 
aktivity mládeže i dospělých z Hodonína a blízkého okolí a vytvořil podmínky 
pro umístění sokolské župy slovácké do Hodonína. 

   V letech 1993 – 2000 zastával Vojtěch Kopeček velmi aktivně a 
úspěšně funkci starosty TJ Sokol Hodonín i funkce v sokolské župě slovácké. 

V roce 2003 dobrovolně odstoupil z výboru a funkce jednatele TJ Sokol 
Hodonín se slovy: „Přenechám své místo mladším.“ O sportovní dění se však 
nepřestal zajímat ani v době, kdy měl těžké zdravotní problémy. 

Jeho zásluhy byly oceněny jednak jmenováním „Čestný starosta TJ 
Sokol Hodonín“ v letošním roce a u příležitosti konání XIV. Všesokolského 

sletu v Praze „Medailí ČOS“. 

Vojtěch Kopeček se Sokolem narodil a Sokolem zůstal. Je málo těch, 
kteří hodonínskému sportu, ať sokolu či atletice, dali tolik co pan Vojtěch 
Kopeček. Za svou činnost byl oceněn Výroční cenou města Hodonína za přínos 

hodonínské společnosti za rok 2006. 

Použit materiál městského úřadu Hodonín k udělení Výroční ceny města Hodonína 
 


