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Vážení přátelé VK Smíchov,

dostává se Vám do ruky Ročenka vydaná při příležitosti 
osmdesátého výročí založení našeho klubu. Podkladem 
obrazového materiálu jsou historické kroniky předané paní 
E. Maleninskou zpět našemu klubu v roce 2006. Psané 
kroniky končí rokem 1971, dalšími zdroji materiálů jsou 
fotografie dodané současnými členy klubu a výsledky 
uložené v sekretariátu ČVS. Rád bych touto cestou poděkoval 
všem, kteří se na této první obrazové publikaci podíleli, 
za všechny M. Šarbochové, V. Šantrůčkové, E. Maleninské, 
V. Mlsovi, J. Šubrtovi, K. Žákovi, M. Vaškovi a dalším. 
Jsme si vědomi toho, že zdaleka ne všechny materiály se 
nám podařilo získat, a proto se tímto za jistou neúplnost 
zpracované historie klubu dodatečně omlouváme. Současně 
Vás zdvořile žádáme o zapůjčení Vašich případných dalších 
dokumentů, eventuálně o vyjádření připomínek, které 
rádi zapracujeme do dalšího vydání. Všem příznivcům 
veslování a příznivcům našeho klubu obzvlášť přejeme do 
dalších let mnoho krásných zážitků a přátelských setkání 
v naší loděnici. Veslařskému klubu Smíchov přejeme k jeho 
OSMDESÁTINÁM hodně nových nadšených mladých veslařů, 
hodně štěstí a úspěchů v duchu odkazů našich zakladatelů,
veslařů ze Sokola Smíchov II.

Za výbor klubu

Ing. Pavel Bartoň
předseda VK Smíchov
Ing. Pavel Bartoň
předseda VK Smíchov



Dějiny sokolského 

veslařství
Již zakladatel Sokola Dr. Miroslav Tyrš byl velkým 
příznivcem veslařství. Průkopníkem myšlenky na zřízení 
veslařského odboru při Československé Obci Sokolské 
byl bratr Bořivoj Černý z Prahy IV.
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Dopisem z 26. ledna 1927 bylo presidiem ČOS 
celorepublikové zřizování veslařských odborů zamítnuto 
a bratru B. Černému doporučeno zřídit veslařský odbor 
v mezích některé pražské jednoty, avšak bez přispění ze 
strany ČOS.

A tak po dalších jednáních s představiteli Sokola Smíchov 
II zakládá dne 28. září 1927 bývalý člen VK Blesk bratr 
B. Černý spolu s veslařským mistrem, rovněž bývalým 
členem VK Blesk, bratrem St. Havlíkem (1. předsedou 
klubu) veslařský odbor při Sokolu Smíchov II.



Součástí slavnosti byl křest I. sokolské čtyřveslice 
jménem Otakar. Slavnostní řeč přednesl starosta 
jednoty pan Alois Mayer, který mimo jiné řekl:

„Náš odbor veslařský je vlastně sekcí sboru 

cvičitelského a tomu podléhá a odpovídá. 

Nechceme, aby odbor byl spolkem ve spolku 

a od našich veslařů žádáme bezpodmínečně 

podrobení – od slibu až ke cvičební povin-

nosti – disciplíně sokolské; chceme, aby 

cítili se vždy v prvé řadě Sokoly se všemi 

povinnostmi a ovšem i právy z členství 

sokolského vzešlými. Toto naše rozhodnutí 

bylo základním kamenem při zřízení.“ 

„Širší veřejnost žádáme o příznivé zaujetí 

svého stanoviska k věci této, která je dik-

tována jen a pouze snahou o zdokonalení 

zdravého těla se zdravým duchem našeho 

lidu pod ochrannými křídly Sokola! 

Na zdar!“ 

Slavnostní zahájení činnosti veslařského odboru 
Sokola Smíchov II proběhlo dne 2. října 1927 
o 3. hodině na letním cvičišti u Železničního mostu.



Sokolové jako první, na rozdíl od ostatních veslařských 
klubů, přizvali do svých řad také ženy.
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První sokolské

veslařské
závody

se uskutečnily 7. 10. 1928 na Královské louce. Mezi 
přihlášenými na Sokolské čtyřveslici se objevují později 
známá jména July Gerharda a E. Breitenfelda. 
První sokolské závody byly vlastně dvojutkáním sokolské 
čtyřky se čtyřkou důstojníků 5. ženijního pluku. 
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O rok později se pořádají dne 8. září 1929 závody 
sokolských odborů s mnohem větší účastí, jak o tom 
svědčí dochovaný zápis z losování, výsledková listina 
a dobové fotografie. Skutečností zůstává, že sokolové 
pěstovali svými vyjížďkami především fyzickou zdatnost 
a společenský život. Své závody organizovali především 
uvnitř sokolské obce. K nejvýznamnějším patřily 
mezinárodní závody v rámci IX. Všesokolského sletu 
v roce 1932. O rok později získává veslařský odbor 
pronájem v části dřevěné loděnice ČOS zbudované 
roku 1929 z vyřazené sokolské šatny ze Strahova 
na současném pozemku na Zlíchově. V témže roce 
se sokolové začínají zúčastňovat veřejných veslařských 
závodů. Sportovní a závodní činnost se úspěšně rozvíjela 
za pomoci a přispění VK Slavie a VK Blesk až do roku 
1939, kdy byla sokolská organizace rozpuštěna a lodě 
byly předány SK ASO Olomouc. Z předválečných veslařů 
jmenujme úspěšné závodníky B. Syska, M. Šlajera, 
Dr. Doležala, F. Sixtu, K. Šikla a V. Breitenfelda. 

Druhé sokolské

veslařské
závody 
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Meziválečná léta

a 40.–50. léta

 V roce 1946 se do klubu vracejí poničené a zapůjčené 
lodě. Pokračování v práci veslařského odboru Sokola 
Smíchov II s novým názvem Sokol Smíchov Tatra 
zahajují K. Erben a ing. F. Zelenka za podpory starosty 
jednoty J. Škáchy. V těchto letech u nás působí jako 
cvičitel J. Gerhard, prvorepublikový reprezentant. 
Na počátku 50. let nastupují do funkcí nové mladší 

ročníky – V. Mospan a později dlouholetý trenér 
a předseda klubu, Milan Maleninský.
Zestátnění československého sportu přiřazuje veslaře 
Sokola Smíchov k tělovýchovné jednotě Spartak 
Smíchov Tatra. Veslařský oddíl spolu s kanoisty 
sídlí i nadále v dřevěné loděnici na Zlíchově, kam se 
postupně zavádí rozvod vody a kanalizace.



Padesátá léta, to byl především rozvoj mládežnického 
veslování v Tatře Smíchov. Již v roce 1954 vyhrála 
osma starších dorostenek přebory republiky. Další 
přebornické tituly přivezly z následujících přeborů 
v letech 1955 a 1956. V letech 1957 a 1958 bylo 
dorostenecké veslování v Tatře Smíchov s pěti 
přebornickými, resp. 4 tituly nejúspěšnější mezi všemi 

československými veslařskými oddíly. 
I konec padesátých let byl úspěšný. V roce 1959 vyhráli 
starší dorostenci 2. ročník Zlatého vesla. Přebornické 
tituly současně získali i ti, které vidíme v naší loděnici 
dodnes, jména, která byla i v dalších letech spojena 
s československým veslováním.
Za všechny uvádíme A. Kudrnovou, H. Maškovou, 

J. Plocarovou, V. a J. Dvořáčkovy, P. Koláře, F. Balcara, 
L. Havrdu, J. Karbana, J. Ulče, F. Heteše, M. Loukotu, 
J. Blažka, R. Dolejšovou, St. Krause, P. Šantrůčka, 
J. Dolejše, M. Šarbochovou, O. Bragagnolovou, 
J. Sichrovského, P. Kudláčka a další.
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60. léta
V  započaté práci ve vedení klubu pokračuje předseda 
Milan Maleninský a hospodaří J. Beneš. V trenérských 
funkcích působí Milan Maleninský a Vladimír Breitenfeld, 
později začínají působit J. Ulč, J. Kříž a další.
Z úspěšných dorostenců a dorostenek vyrůstají úspěšní 
dospělí veslaři a reprezentanti. Již v roce 1960 startuje 
M. Loukota jako první Tatrovák na zahraničních 
regatách. V následujícím roce získává J. Plocarová jako 
první z Tatry stříbrnou medaili na ME v párové čtyřce. 
V roce 1962 startuje O. Mareček v reprezentační osmě, 
je to první muž reprezentant z Tatry. Je rovněž prvním 
tatrováckým vítězem a primátorským esem v r. 1963. 
V roce 1964 a 1965 startují na dvojskifu na ME A. Postlová 
a M. Šarbochová a přivážejí stříbrné medaile. V roce 
1965 přiváží J. Hellebrand jako první Tatrovák v mužských 
disciplínách bronzovou medaili z ME na dvojskifu.
K nejúspěšnějším letům čtyřicetileté historie Tatry 
Smíchov patří rok 1967, kdy 7 členů veslařského oddílu 
startuje na ME ve Vichy. Kromě bronzového 
J. Hellebranda startují J. Sichrovský, J. Leneček, 
J. Lhotský, A. Matyášová, V. Šantrůčková a H. Kubalíková. 
Ke konci 60. let vozí tatrováčtí veslaři tituly a medaile 
z mistrovství republiky. Rovněž prvním tatrováckým 
olympionikem je J. Hellebrand na OH 1968 v Mexiku, 
kde startuje na dvojskifu.
V 60. letech vítězili tatrováčtí veslaři také při závodech 
pražských Primátorek. V osmách žen zvítězily v roce 
1968 a 1969 ve společenství s Děčínem. Skifařský závod 
žen O stuhu Podolí vyhrála v r. 1961 J. Plocarová a v roce 
1964 V. Pišnová. Mezi nejúspěšnější československé 
veslaře dále patří: P. Šantrůček, J. Blažek, J. Červinka, 
P. Kudláček, J. Němeček, M. Lelek, J. Hošek, V. a J. 
Vahalíkovi, J. Rambousek, Z. Prokešová, J. Lenečková, 
V. Lomská, H. Bierhanzlová, V. Davídková, H. Petrtýlová, 
J. Černíková, A. Holečková a další.





70. léta
Svůj cíl vybudovat nejúspěšnější československý 
veslařský oddíl v republice realizuje jeho předseda Milan 
Maleninský v sedmdesátých letech 20. století. Hned na 
přelomu 60. a 70. let dochází pod vedením vynikajícího 
veslaře, stavebního inženýra J. Veltruského, ke kompletní 
přestavbě loděnice. V roce 1973 je přístavba dokončena 
a nová moderní loděnice je určena pouze pro tatrovácké 
veslaře, čímž končí éra letitého soužití kanoistů a veslařů 
na Zlíchově. V trenérských funkcích pracují J. Ulč, J. Kříž, 
M. Šarbochová, J. Sichrovský, P. Kudláček, V. Zima, 
M. Vašek, J. Hellebrand a řada dalších. Počátkem 70. let 
přestupuje do Tatry Smíchov řada mladých vynikajících 
veslařů jak z oddílu pražských Bohemians, tak z řady 
mimopražských oddílů. K nejúspěšnějším patří E. Vlach, 
V. Mls, S. Dostál, A. Kotil, P. Lakomý, Z. Pecka a další.
Klubu i nadále přinášejí úspěchy odchovanci J. Hellebrand, 
J. Leneček, J. Pokorný, L. Vébr. Z nejúspěšnějších žen 
je nutno jmenovat J. Ulčovovou, V. Šantrůčkovou, 
H. Hrkalovou, Z. Prokešovou, A. Holečkovou, 
L. Kubíčkovou, I. Milcovou, H. Kafkovou a další.

Po celá 70. léta má Tatra Smíchov silná juniorská 
družstva, která přivážejí řadu přebornických titulů 
a reprezentují na mezinárodních juniorských regatách.
K nejvýznamnějším úspěchům členů Tatry Smíchov patří:
1970 –  1. medaile z MS 

J. Hellebrand na skifu – bronz
1971 – ME 2– Lakomý – stříbro
1973 – ME 8+ Lakomý, Mls – stříbro
1974 – MS 4x Pecka, Hellebrand – bronz
1975 – MS 4x Pecka, Hellebrand – stříbro
1976 –  OH 4x Pecka, Hellebrand – bronz 

OH 2+ Vébr – bronz
Kromě výše uvedených medailistů startují v 70. letech 
na MS J. Pokorný, J. Leneček, E. Vlach, Z. Prokešová, 
J. Kotrčková, A. Holečková, J. Černíková, I. Milcová, 
H. Kavková, V. Šantrůčková a další. 
Mnoho titulů veslaři Tatry Smíchov přivážejí z mistrovství 
republiky.
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Primátorky 1975

Tatrováčtí veslaři v 70. letech také vítězí při pražských 
Primátorkách:

Osma mužů
1973 a 1974 ve společenství s Olomoucí
1975  dodnes poslední čistá amatérská osma, 

která poráží Duklu Praha
1979 ve společenství s Olomoucí a Brnem

Osma žen 
1975 jako čistá oddílová posádka
1976 ve společenství

Osma juniorů
1975 ve společenství
1979 jako čistá oddílová posádka

Veslařský oddíl Tatry Smíchov v 70. letech několikrát 
vítězí v bodovém žebříčku československých 
veslařských oddílů, což mu umožňuje startovat 
na mezinárodních regatách v zahraničí (Dánsku, 
Rakousku, Francii aj.).





80. léta

Ve funkci předsedy klubu působí již čtvrtou desítku let v té 
době již významný činovník československého veslování, 
M. Maleninský. V roce 1987 postihl naši loděnici požár, 
který zasáhl větší část severního křídla budovy. S pomocí 
vedení jednoty a ing. J. Veltruského byla postižená část 
loděnice opravena a budova byla dostavěna.
Oddílové veslování je v osmdesátých letech ovlivněno 
činností středisek vrcholového sportu. Zatímco nejlepší 
muži jsou soustředěni do Dukly Praha a Slavie Praha, 
vrcholové středisko žen působí v Tatře Smíchov. 
V trenérských funkcích působí P. Lakomý, J. Kříž, J. Ulč, 
později P. Jenšovský, P. Panuška, K. Žák, J. Ledvina, 



T. Landovský a další. Mezi nejlepší juniory, kteří 
reprezentují na MSJ, patří M. Šubrt, M. Tichý, T. Kacovský, 
R. Kalabiška, Z. Lenečková, H. Dariusová, A. Jirková. 
V roce 1989 a 1990 sedí tatrováčtí junioři ve vítězných 
posádkách osem juniorů o Zlaté veslo.
K nejúspěšnějším tatrováckým ženám 80. let patří 
H. Hamplová, která v letech 1988 a 1989 vítězí 
v ženském skifařském primátorském závodu O stuhu 
Podolí a současně reprezentuje na MS na dvojskifu. Síla 
ženského veslování se odráží ve vítězství ženské osmy 
Tatry Smíchov v Primátorském závodě v roce 1987 a 1990 
(ve společenství). K nejúspěšnějším mužům Tatry Smíchov 
v 80. letech patří J. Vochoska, který v roce 1984 vyhrává 
jako jediný skifař Tatry v dnes již více než stoleté historii 
závodu Rösslera Ořovského. 



90. léta

Bezprostředně po revolučních změnách v Česko-
slovensku v roce 1989, kdy padla vláda jedné strany, 
proběhlo ve výboru oddílu hlasování o dalším 
pokračování činnosti výboru ve starém složení. 
Výsledkem hlasování bylo rozhodnutí dále nepokračovat 
pod vedením tehdy třiašedesátiletého, dlouholetého 
předsedy oddílu Milana Maleninského. Ve volbách byl 
v roce 1989 zvolen do čela oddílu tehdy třicetisedmiletý 
Miroslav Vašek, bývalý veslař Tatry Smíchov, Dukly Praha 
a trenér juniorů Tatry Smíchov. 
V tomto období proběhlo, vzhledem k ukončení 
partnerství smíchovské tělovýchovné jednoty se státním 
podnikem Tatra Smíchov, přejmenování oddílu z Tatra 
Smíchov na SK Smíchov.
V roce 1995 odchází dlouholetý trenér klubu, tehdy 
pětapadesátiletý Jiří Ulč, do Dukly Praha „spasit české 
veslování“. V roce 1996 je jmenován reprezentačním 
trenérem nepárových posádek mužů. S jeho jménem 
byl spjat poslední úspěch ženského veslování, když 
v roce 1990 veslařky přivezly z MS v Tasmánii bronz se 
čtyřkou párovou, kde seděly i tři členky SK Smíchov – 
M. Šefčíková, I. Mikulová a H. Kafková. Další úspěchy 
dokázal i se členem SK Smíchov T. Kacovským, když 
vybojovali na MS 1995 v Tampere ve skifu lehké váhy 
stříbro a v roce 1997 bronz a T. Kacovský byl v roce 
1997 zvolen nejlepší veslařskou posádkou roku před 
V. Chalupou. 



Sportovní výsledky členů SK Smíchov byly v tomto 
období opřeny zvláště o úspěšné juniorky, odchovankyně 
trenéra Karla Žáka. V roce 1990 přivezly z MSJ 
H. Žáková s M. Vávrovou bronz v osmiveslici, v roce 
1991 trenér P. Panuška sestavil osmiveslici, čtyřky 
párovou a bez kormidelníka z většiny členek našeho 
klubu. M. Vávrová, H. Žáková, L. Německá, S. Benešová, 
E. Jandová, H. Dariusová vybojovaly zlato v osmě 
a stříbro ve čtyřkách. V roce 1992 na OH v Barceloně 
náš klub reprezentovala H. Kafková ve čtyřce párové 
a v osmiveslici žen H. Žáková, H. Dariusová, M. Šefčíková, 
M. Vávrová, E. Jandová a L. Kováčová. V roce 1992 na 
MSJ v Montrealu opět získaly juniorky ze Smíchova, 
H. Žáková, M. Vávrová, L. Německá, E. Jandová, J. Žáková 
zlato ve čtyřce a stříbro v osmě. Na MSJ 1994 vybojovaly 
J. Žáková a K. Holcová na osmě bronz. OH 1996 v Atlantě 
se zúčastnila i členka SK Smíchov H. Dariusová. Na MS 
93 v Račicích nás reprezentují všechny výše uvedené 
ženy na 8+, 4+, 4x a na 2– startuje ještě S. Benešová. 
K úspěšným juniorům se řadí R. Jakeš, který reprezentuje 
na MSJ 91 na dvojskifu. Účastníkem MSJ 93 je P. Imre 
a MSJ 96 D. Kučera. Účastníkem seniorských MS 93 a MS 
95 je T. Douša a V. Maleček. 
V roce 1992 se v ČR z iniciativy SK Smíchov začínají 
pořádat první soutěže na veslařských trenažérech. 
Náš klub pořádá I. Mezinárodní mistrovství v jízdě 
na trenažéru. Členka SK Smíchov Pavlína Křtěnová 
na světové soutěži v této disciplíně v americkém 
Bostonu zvítězila ve své kategorii. 



Na přelomu tisíciletí

V roce 1997 přebírá funkci předsedy veslařského oddílu  
SK Smíchov paní Magdalena Šarbochová, vynikající  
veslařka a přední funkcionářka, která působila 27 let 
ve vrcholových orgánech mezinárodní veslařské  
federace FISA .
Koncem 90. let opouští tělovýchovnou jednotu SK  
Smíchov řada sportovních oddílů. Také veslaři si na  
své srpnové členské schůzi v roce 2001 odsouhlasili  
osamostatnění a zakládají občanské sdružení s dneš- 
ním názvem Veslařský klub Smíchov. Budovu loděnice  
a veškerý sportovní majetek veslařů předává jednota  
bezplatně darovací smlouvou. Vedení klubu se od  
samého začátku snaží komerčně využít další plochy 

loděnice. V srpnu roku 2002 prochází Prahou pětiset- 
letá povodeň, která zaplavuje celý pozemek klubu, 
budova loděnice je ve dvou spodních patrech zcela 
zničena. Díky vedení klubu, úsilí prakticky všech členů 
VK Smíchov, za významného přispění řady sponzorů 
a získání grantů je budova během jednoho roku 
kompletně opravena a zrekonstruována do současné 
podoby.
Na jaře roku 2004 se paní Magdalena Šarbochová 
rozhodla ukončit činnost ve výboru klubu. Stala se 
čestnou předsedkyní. Nový výbor si zvolil do svého 
čela pana ing. Pavla Bartoně, člena klubu od roku 
1966.



Trenérské činnosti v tomto období vykonávají V. Škvára 
jako hlavní trenér klubu, dále pak P. Lakomý, 
J. Hellebrand, J. Ledvina, M. Skuhra, J. Nacházel, 
J. Sojka a další.
V roce 2004 se k trenérské práci v klubu vrací zkušený 
a všemi respektovaný trenér J. Ulč.
Mládežnické kategorie vyhrávají řadu přebornických 
závodů. K největším úspěchům patří účast členů 
klubu na MSJ. V jednotlivých letech to byli: v roce 1999, 
2000 K. Ulčová, v roce 2000 D. Nacházelová, V. Bejblík, 
J. Kopáč, J. Křivan, V. Lakomý, v roce 2002 O. Hlavička, 
v roce 2003 O. Hlavička, K. Doubková a L. Nekolová, 
v roce 2004 přivezl M. Horváth stříbro z osmy 
a K. Andělová startovala na 2–, v roce 2005 K. Šulcová 
a Š. Kloudová startovaly na 8+ a v roce 2006 A. Kapa, 
J. Lankaš závodili na 2–. 

K úspěchům v dospělých kategoriích lze přidat účast 
žen v kategorii lehké váhy – P. Křtěnové na MS v letech 
1998, 1999, 2000 a D. Nacházelové v letech 2002, 2003, 
2004. D. Nacházelová je nejúspěšnější veslařkou našeho 
klubu v posledním desetiletí, kromě 7 titulů mistryně 
republiky získala titul akademické mistryně světa 2004, 
je vítězkou FISA regaty do 23 let z r. 2004 a vítězkou 
řady mezinárodních závodů ve skifu žen LV. 
Členové VK Smíchov vítězí rovněž v závodech pražských 
Primátorek. P. Křtěnová zvítězila v roce 1999 a 2001 
ve skifu žen, v roce 2000, 2001 a 2002 vyhrála ve 
společenství osem žen. V roce 2004 získal VK Smíchov 
prvenství ve společenství osem juniorů.
K významnému úspěchu tohoto období patří vítězství 
v hodnocení českých veslařských klubů – Českého 
veslařského poháru – v roce 2000. 



Naši veteráni

Do našeho klubu stále dochází pravidelně sportovat více 
jak 40 veteránů a veteránek všech kategorií, kteří se od 
roku 1973 zúčastňují veteránských závodů pražských 
Primátorek a domácích i zahraničních regat Masters. 





Smíchovská současnost

VK Smíchov se svou takřka 300člennou základnou ve 
všech kategoriích patří k největším současným českým 
veslařským klubům.
Má vyrovnaný rozpočet, který zabezpečuje hodnotnou 
sportovní přípravu pro všechny členy. Vlastní takřka 

140 veslařských lodí a další technické vybavení zajišťu- 
jící tréninkovou a závodní činnost. Na počátku roku  
2006 převzal funkci hlavního trenéra klubu P. Ondráček. 
V současné době jsou dalšími trenéry J. Ulč, L. Ondráček, 
R. Heřmánek, J. Nacházel, J. Navrátil a další. 

V roce 2006 obsadil náš klub 2. místo v hodnocení  
Českého veslařského poháru. V roce 2007 bylo 6 členů  
klubu zařazeno do střediska SCM. Svými výsledky 
VK Smíchov aspiruje na umístění mezi nejlepšími  
českými veslařskými kluby..





1927
Sokol Smíchov II
Bořivoj Černý  
Stanislav Havlík 
zakladatelé

1946
Sokol Smíchov Tatra
K. Erben 
F. Zelenka 
foto a dokumenty vzala voda

50. léta
Spartak Smíchov Tatra
V. Mospan 

M. Maleninský

Tatra Smíchov
M. Maleninský



1989

SK Smíchov
M. Vašek

1997

SK Smíchov
M. Šarbochová

2001
VK Smíchov
M. Šarbochová

2004
VK Smíchov
P. Bartoň
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