
GALERIE MEDAILISTŮ Z MISTROVSTVÍ ČR 

ZLATO
D.Hroník, Z.Kotlář, K.Kloudová, K.Doubková, V.Bejblík, 
R.Heřmánek, M.Kaňka, K.Nacházelová, D.Nacházelová, L.Vodička, 
T.Mocek, M.Drahorád, O.Ondráčková, K.Chadimová, 
E.Naumovičová, M.Dlouhá, G.Ťuková, E.Hrbková, M.Cihelková, 
H.Janů, M.Heřmanská, N.Richterová, J.Lankaš, A.Kapa, L.Tichý, 
D.Linhart, D.Kučera.

STŘÍBRO
M.Kaňka, J.Horváth, J.Lankaš, A.Kapa, D.Hroník, Z.Kotlář, 
T.Mocek, V.Diblík, D.Doležal, F.Pražma, P.Novák, M.Heřmanská, 
A.Sečkár, O.Novotný, M.Barták, F.Pražma, O.Dörfer, M.Dlouhá, 
E.Hrbková, M.Heřmanská, N.Richterová, M.Sazimová

BRONZ
L.Vodička, J.Kučera, D. Hroník, Z.Kotlář, T.Mocek, M.Doležal, 
M.Drahorád, V.Diblík, D.Doležal, J.Hellebrand ml., M.Sazimová, 
J.Lněničková, K.Kloudová, K.Doubková, A.Kopejtková, E.Garipová, 
J.Kučera, J.Lankaš, V.Bejblík, J.Houska, A.Kapa, T.Mocek, 

Nejlepšího mezinárodního výsledku v roce 2008 dosáhl Vojtěch    Bejblík, který na ME v Athénách obsadil ve 4-mlv 
3.místo. S ním v posádce startoval i odchovanec VK Smíchov Jiří Kopáč. Další odchovanec VK Smíchov Michal Horváth obsadil 
ve 4–m  páté místo na OH 2008 v Pekingu. Na MS do 23 let obsadila Nikol Richterová a Marie Heřmanská ve 2xžlv 13.místo. 
Stejného umístění dosáhl i Jakub Houska v 8+m. Adam Kapa obsadil na této soutěži 15.místo ve 2-mlv. Na MS juniorů  obsadili 
7.místo na 8+jři Michal Kaňka a korm. David Doležal. V závodě dorostenců olympijských nadějí států CEFTA obsadila dvojka 
bez Z.Kotlář a D.Hroník  druhé místo.

MEZINÁRODNÍ  ÚSPÉCHY 

PRIMÁTORKY 2008

Juniorky 1.místo
Muži 2.místo
Ženy 2.místo 
Dorostenci 2.místo
Junioři   5.místo
Žákyně ml.               9.místo
Dorostenky             13.místo
Žáci st.             15.místo
Žákyně st.             25.místo
Žáci ml.             13.místo

CELKOVÉ UMÍSTÉNÍ       3. místo
Vítězné družstvo juniorek převzalo ocenění při Vyhlášení 
nejl. veslařů roku 2008 dne 30.11. v pražském hotelu 
Pyramida.

ČESKÝ POHÁR 2008

Nejlepšího umístění v letošním 95.ročníku, který pořádal klub ČVK 
Praha dosáhla osmiveslice mužů startujících v kategorii gigových lodí. V sesta-
vě L.Kalný, L.Ondráček, J.Šulc, L.Došek, J.Knopp, J.Svoboda, M.Peták, 
P.Bartoň a k. J.Hellebrand porazili o 5 vteřin posádku VK Vajgar Jindřichův 
Hradec a zvítězili. Prvé místo ve společenství dalších klubů vybojoval v osmi-
veslici juniorů J.Horváth a druhé místo ve stejné disciplině M.Kaňka. Druhé 
místo v závodě skifařů obsadil D.Kučera a třetí byl V.Bejblík a v závodě skifa-
řek byla druhá K.Nacházelová. Druzí byli v kategorii „G“ v osmiveslic veteránů 
J.Červinka, J.Sichrovský, P.Šantrůček, F.Balcar, J.Blažek, F.Bouška, 
M.Topolev, J.Laušman,  a k.N.Richterová. Třetí místo vybojovala posádka 
8+dci v sestavě D.Hroník, Z.Kotlář, T.Mocek, V.Diblík, M.Doležal, M.Drahorád, 
J.Kučera, L.Vodička a k.D.Doležal. Třetí místo vybojoval v osmiveslici mužů i 
J.Houska. Čtvrté místo vybojovala děvčata na osmiveslici žen v sestavě 
K.Šulcová, K.Kloudová, M.Sazimová, J.Lněničková, N.Richterová, 
M.Heřmanská, A.Kopejtková, M.Pačáková a k.J.Doubková. Páté místo získali 
ve společenství  dorostenky M.Cihelková, B.Janů, H.Janů a k.A.Ondráčková. 
Šestý byl skifař Z.Kalina a osmiveslice mužů v sestavě R.Heřmánek, J.Lankaš, 
K.Mocek, M.Dlouhý, M.Kozák, J.Imlauf, L.Tichý, D.Linhart, a k.D.Doležel.
Sedmé místo vybojovala posádka osmiveslice juniorů ve společenství s VK 
Blesk  v sestavě D.Malý, F.Pražma, O.Dorfer, A.Sečkár, M.Barták, O.Novotný a 
k.D.Doležal.. Desáté místo vybojovala v osmiveslici žen děvčata K.Chadimová, 
M.Dlouhá, V.Ondráčková, G.Ťuková, B.Sojková, J.Hrůzová, K.Voženílková, 
E.Naumovičová a k. A.Ondráčková.  V opravných jízdách byli vyřazeni skifaři 
J.Mizera a T.Zeman

STALO SE PŘED 100 LETY

I přesto, že bylo veslování mezi 14 zařazenými sporty na 
OH 1908 v Londýně, žádný z českých veslařů se her nezúčastnil. 
Závody se konaly na dvojdráze v Henley-on-Thames v disciplinách 
mužů -1x, 2-, 4-, 8+. Všechno vyhráli veslaři GBR a na osmě byli 
druzí veslaři BEL. V roce 1908 byla přejmenována Ústřední jednota 
veslařů z Čech na Svaz českých veslařských klubů a byl také zalo-
žen klub ČVK Uherské Hradiště. Velkou událostí roku 1908 bylo 
šedesátileté výročí panování, tehdy již opravdu „stařičkého mocná-
ře" rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. Na oslavu tohoto 
výročí byly na mnoha místech vysazovány lípy a v Praze uspořádá-
na světová výstava, kde byly poprvé vystaveny parní lokomotivy 
vyrobené v 1. českomoravské strojírně. V tomto roce také proběhly 
volby do českého zemského sněmu a nejsilnější sněmovní stranou 
se stala strana konzervativního velkostatku.



Pod dominantou zlíchovského středověkého kostela sv. Filipa a Jakuba, který byl postaven ve 13.století a do ba-
rokní podoby přestavěn v roce 1713, leží 81 let objekt veslařské loděnice.  Z původně dřevěné 
budovy bez tekoucí vody  a sociálního zařízení  je dnes loděnice objektem, ve kterém se  
připravuje stovka veslařů-závodníků, ale dále zde relaxují i desítky dalších veslařů-turistů a 
veslařů-veteránů. 

VK Smíchov jako jeden z mála klubů v ČR umožňuje za odborného dohledu sportovní vyžití 
nejen kategorii závodních veslařů, ale i široké populaci bez rozdílu věku za účelem relaxace a 
regenerace. Klub disponuje dostatečným množstvím veslařských trenažérů, bicyklových 
trenažérů a cvičnými veslařskými loděmi.

Pro závodní veslaře klub v roce 2008 zakoupil tři závodní veslařské lodě americké výroby 
značky Hudson, pro začátečníky cvičného skula čínské výroby, tři  veslařské trenažéry Con-
cept2 a tři bicyklové trenažéry.  Do oprav starších lodí klub v roce 2008 investoval 300 tis. Kč. 
Lodní park klubu čítá přes 100 závodních lodí všech kategorií.

I v roce 2008 se dala v klubu zaznamenat stavební činnost, která vedla k rozšíření prostor pro 
uložení lodí a úpravou parkoviště. Příštím stavebním projektem by měla být realizace tepelné-
ho čerpadla a tím výrazné omezení užívání média na tuhá paliva.

V roce 2008 po úspěšném působení přestal v klubu pracovat na pozici trenéra Pavel Ondrá-
ček, který  po dobu činnosti v našem klubu dokázal připravit řadu 

úspěšných závodníků v kategorii dorostu a juniorů. Jeho náročný profesionální přístup ke svým 
svěřencům bude klubu jistě chybět. 

Mezi nejvýznamnější klubové sportovní úspěchy v roce 2008 patří vítězství kategorie juniorek v 
soutěži Českého poháru. Ale i druhá místa kategorie žen, mužů a dorostenců jsou velkým úspě-
chem. Nakonec i obhájení třetího místa našeho klubu v celkovém hodnocení je úspěchem  a řadí 
klub k dlouhodobě nejúspěšnějším v ČR.

Nejlepším individuálním výsledkem roku 2008 je bezesporu třetí místo na ME ve čtyřce bez LV 
Vojty Bejblíka, další vynikající výsledky jsou v podobě dvou titulů mistra ČR A.Kapy, titmistrovského 
titulu ČR sester Nacházelových, juniora M.Kaňky a dorostenců Z.Kotláře s D.Hroníkem.

Klub na podzim roku 2008 angažoval na trenérské pozice tři nové trenéry. Ke kategoriím dorosten-
ců a juniorů bývalého úspěšného českého reprezentanta Michala Cíglera a k žactvu Mirku Šavrdo-

vou a Otu Novotného, od kterých si klub slibuje zvláště rozšíření 
této kategorie závodníků.

VK Smíchov plní své základní poslání, tj. umožňuje každému  zájemci o veslování se v 
tomto sportu realizovat. Ve svých podmínkách také umožňuje přípravu těm, kteří myslí na 
mety nejvyšší, tzn. reprezentaci ČR. Letos přešli do státem zabezpečovaného profesionální-
ho klubu Dukla Praha naši závodníci Jakub Houska a Vojtěch Bejblík. Jeden z těch, který 
také začínal v našem klubu Michal Horváth, byl letos v barvách Dukly Praha pátý na čtyřce 
bez na OH 2008 v Pekingu.

I přes snahu v podobě rozsáhlé náborové činnosti se ani v roce 2008 klubu nepodařilo vý-
znamně rozšířit závodní kategorie žactva a dorostenek do takové podoby, aby tyto kategorie 
mohly absolvovat všechny na závodech vypsané disciplíny.  Je  paradoxem, ale  současnou  
realitou, že přesto, že klub nabízí rodičům a jejich dětem za velmi malý celoroční poplatek 
organizované, mimoškolní a výchovné vyžití je  odezva na nabídku minimální. 

Veslování zdar i v roce 2009

JUBILANTI 2008

V roce 2008 oslavili svá životní jubilea i členové VK Smíchov:
„20“ M.Fűlleová, J.Imlauf, Š.Kloudová, H.Milinovičová, K.Mocek, D.Poduška, J.Potůček,   
             A.Sečkár, L.Tichý
„30“ G.Doubková, J.Holouš, P.Pěkný 
„50“ J.Ledvina, J.Šulc, M.Huněk
„60“ V.Šoltysová

NEJ…  VESLAŘI KLUBU V ROCE 2008

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KATEGORIE 
JUNIORKY 1.místo v Poháru ČR 2008—K.Chadimová, E.Naumovičová, M.Dlouhá, 

V.Ondráčková, G.Ťuková, E.Hrbková, a korm. 
A.Ondráčková, trenér L.Ondráček

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ JEDNOTLIVCI
MUŽI V. Bejblík třetí na ME (4-mlv), titul z MČR na 6km a MČR sprint
MUŽI U23 A.Kapa dva tituly z MČR na klasické trati a dva tituly na MČR ve sprintu, 
ŽENY    K.Nacházelová, titul na MČR, 2.místo Primátorky 08 
Ženy U23 M.Heřmanská a N.Richterová, 2.místo MČR, titul z MČR Sprint, MS U23
DKY B.Janů, M.Cihelková,  titul z MČR sprint 
ŽKY A.Ondráčková titul z MČR (sprint)
ŽCI J.Hellebrand ml. třetí místo na MČR
JŘI M.Kaňka mistr ČR na osmiveslici
DCI D.Hroník, Z.Kotlář, první na MČR dl.trať a na MČR, druzí na MČR juniorů

Fotky poskytli: L.Tichý, P.Pěkný, K.Novotný ml., R.Heřmánek

  ROČENKA  VK SMÍCHOV 2008   www.vksmichov.cz

PF 
20

09




