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„

Úvodní
slova

ZDENĚK HŘIB
primátor hlavního města Prahy

ONDŘEJ ŠEBEK
předseda Českého veslařského svazu

1 LETOS SE KONÁ JIŽ 109. ROČNÍK, CO PŘINESE  
VÝJIMEČNÉHO, ČÍM NÁS PŘEKVAPÍ?

2 JAKÁ TRADICE, KTERÁ SE HISTORICKY 
K PRIMÁTORKÁM POJÍ, SE VÁM NEJVÍCE LÍBÍ? 

3 PO DVOU LETECH SE ZÁVOD VRACÍ K ČERVNOVÉMU 
TERMÍNU, JAK TO HODNOTÍTE? 

4 CO BY SI ŽÁDNÝ NÁVŠTĚVNÍK LETOŠNÍCH  
ČEZ PRIMÁTOREK NEMĚL NECHAT UJÍT?

5 POKUD BYSTE SI MOHL VYBRAT JAKOUKOLI JINOU 
ROLI, KTEROU BYSTE MOHL ZASTAT NEBO ZKUSIT, 
KTERÁ BY TO BYLA A PROČ?

1 Skoro bych chtěl říct, že bych byl nejradši, kdyby ničím výjimečný 
nebyl a Primátorky se držely svých tradic. S ohledem na to, co máme 
v posledních 2 letech všichni za sebou s covidem, jsem rád, že letos 
nebudou žádná omezení. To, co bude výjimečné, je start ukrajinských 
veslařů, kteří využili nabídnuté zázemí račického kanálu a zapojí se do 
závodů. Věřím, že to pro ně bude zážitek a důkaz naší jasné podpory 
ukrajinských sportovců i při svátku českého veslování, kterým Primá-
torky jsou.

2 Nejen já, ale i všichni diváci rádi vidí koupel vítězů ve Vltavě. Novou 
tradicí, kterou osobně velmi vítám, je i tradiční primátorský pokrm 
šunka s křenovou pěnou.

3 Návrat k červnovému termínu má svá pozitiva v podobě předpokladu 
letního počasí, pro reprezentanty to ovšem je nevýhodou, protože se 
v tuto dobu připravují na závody Světového poháru.

4 Určitě všem doporučuji procházku po náplavce a návštěvu stanu 
Českého veslařského svazu, kde budou k dispozici informace o záři-
jovém Mistrovství světa ve veslování, které se po 29 letech vrací do 
Česka a přímo na místě bude příležitost zakoupit vstupenky.

5 Věřím, že pro trenéry mládežnických osem je radost jejich svěřenců 
z možnosti startovat v takto velkém závodě něco, co je skvělou 
odměnou za těžkou, ale krásnou práci trenérů. Takže pokud se mě 
ptáte, co konkrétně, tak asi trenér.

1 Já jsem především rád, že se po covidové pauze vracíme do normál-
ního režimu. Primátorky jsou s Prahou velmi těsně spjaté. Každoročně 
propojují velké spektrum lidí, jak z řad elitních veslařů, všech klubů 
v ČR, ale i návštěvníků a osobností z celé České republiky, které do 
Prahy přijedou fandit. Primátorky mají dlouhou tradici, jsou nejspe-
cifičtějším závodem ve veslování v ČR a každý veslař se jich chce 
účastnit. Soutěží v nich věkové kategorie od žáků po veterány.

2 Mám rád celkovou atmosféru, protože je to společenská událost 
s dress codem a vlastním signature dish, který vymyslel šéfkuchař 
Zdeněk Pohlreich. Specifikem závodu je vyšehradská zatáčka, což je 
v podobných závodech ojedinělé. Posádky s jejím zvládnutím mají 
poměrně hodně práce a má to vliv i na konečný výsledek.

3 Věřím, že se můžeme těšit na lepší počasí a podívanou pro větší 
počet diváků, když teď nebude závod svázaný covidovými opatřeními. 
Zároveň to bude hezký start letní sezóny v Praze.

4 Závodníci, ale i diváci se mohou kochat krásným panoramatem Prahy. 
Primátorky se pojí tradičně i s bohatým kulturním programem, díky 
kterému ožijí pražské náplavky včetně kobek.

5 Možná bych si rád zkusil roli startéra, už mám nějaké menší zkuše-
nosti z pražského maratonu (smích).
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VÁCLAV MALEČEK
předseda VK Smíchov, 
ředitel závodu

MAREK TESAŘ
managing partner RAUL, s.r.o. 
marketingový partner

1 Další ročník s sebou nese mnoho novinek pro všechny zúčastněné. 
V první řadě mne těší, že nás nezatěžují žádná opatření a doufám, 
že o to větší počet návštěvníků přiláká ke sledování 109. ročník. Těšit 
se můžeme na výstavu ROW ROW ROW, kde Primátorky inspirovaly 
současné umělce ke vzniku neobyčejných děl a mimochodem také na 
představení nových dresů veslařů z VK Slavia, jejichž moderní, nadča-
sový design navrhla světoznámá designérka Zuzana Oharek Bahulová.

2 Vyšehradská zatáčka, díky které jsou Primátorky jedinečným a ve světě 
unikátním závodem, samotná atmosféra v cílovém prostoru závodu, 
ale i házení nováčků v prvenství osem mužů do vody. Také rád sleduji, 
jaké modely klobouků a veslařských blazerů obléknou naši hosté 
na náplavce Rašínova nábřeží. To vše dělá Primátorky Primátorkami 
a odkazuje tak na historický význam této kulturně-sportovní akce.

3 Červnový termín je pro Primátorky tradičnějším z pohledu počtu 
konání závodu. Zpravidla přináší vyšší denní teploty i delší den, což 
je pro samotné pořadatele i závodníky příjemnější. Snad nás letošní 
ročník přesvědčí, že návrat k červnovému termínu byl správnou volbou.

4 Jednoznačně bohatý doprovodný program, který připravili partneři 
závodu, páteční koncert kapely na náplavce a již tradiční prohlídku 
luxusních vozů Lexus s možností využití testovacích jízd vybraných 
top modelů.

5 Rád bych si vyzkoušel být kormidelníkem královské disciplíny Primá-
torek, zvládnout projet věhlasnou vyšehradskou zatáčkou a zažít 
pocit projetí cíle…

1 Doufám, že přinese minimálně výjimečně dobré počasí a snad nás 
překvapí závodníci VK Smíchov svými úžasnými výkony.

2 Primátorky jsou tradicí samy o sobě, takže jak specifická zatáčka, tak 
třeba koupel závodníků, kteří vyhráli slavný závod poprvé, se mi líbí 
a dodávají závodu onu tradiční atmosféru.

3 Červnový termín je prostě tradiční (i když první Primátorky se jely 
na podzim), je to záruka pěkného počasí a je i déle vidět, takže jsem 
rozhodně pro. 

4 Samozřejmě celý finálový program. Ale i semifinálové jízdy můžou 
nabídnout zajímavou podívanou a vyrovnané závody. A určitě bude 
stát za to celý doprovodný program na náplavce.

5 Kormidelník na vítězné lodi pražské Dukly – veze se v lodi a v cíli ho 
všichni oslavují, jaký je borec, že dokázal projet zatáčku :).
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V roce 2007 jste prohlásil, že už s kormidlováním na 
vrcholové úrovni končíte, ale nebylo tomu tak, vždyť 
v roce 2019 jste si dojel pro 25. titul.

V té době kolem roku 2007 jsme měli úspěšnou 
posádku do 23 let, kde byli dva šikovní kormidelníci –
bráchové Šumovi. Já jsem jim chtěl toto „řemeslo“ předat, 
ale kluci zmužněli a byli na tuto práci moc těžcí. Nechtěl 
jsem se dostat do stadia, kdy by si na břehu říkali „už ho 
zastřelte“, s bráchy jsem se prostřídal a naposledy jsem 
elitě kormidloval v roce 2019.
S veslováním jste začal v Brně, ale brzy přešel do Dukly. 
Jak jste se dostal do role kormidelníka? 

Začal jsem s veslováním v 16 letech a kluci veslaři mě 
hned pasovali do role kormidelníka. Ve třídě jsem vždycky 
seděl v první lavici. Pak jsem dostal povolávací rozkaz na 
vojnu a nabídku zůstat v Dukle. Věděl jsem, že pokud bych 
chtěl sportovat reprezentačně, tak bych tam měl zůstat.
Kormidelník má mít dle pravidel minimálně 55 kg a je 
žádoucí, aby byl co nejblíže limitu. Jak jste na tom byl vy?

Do roku 96‘ činil limit dokonce 50 kilo, což bylo 
opravdu šibeniční. Já jsem s váhou problémy neměl, 
protože jsem opravdu malý. Při nástupu na vojnu jsem 
měl 48 kilo. Když to pak bylo potřeba, oblékli jsme několik 
vrstev oblečení s šusťákem a šli jsme to vypotit. 
Jaké disciplíny jste v pozici kormidelníka jezdil?

Jezdí se dvojka, čtyřka a osma. Dříve byla s kormi-
delníkem i párová čtyřka. Na olympiádě jsem v Moskvě 
kormidloval dvojku, v Soulu čtyřku a v Barceloně zase 
dvojku. S úbytkem disciplín pro kormidelníka taky přichází 
problém, že na to nejsou lidi. Dříve jsem si na regatách 
zajel třeba tři závody za den, teď jich zdaleka tolik není 

a lidé o to nemají zájem. Čím je posádka větší, tím je 
náročnější to celé skloubit, aby to ideálně fungovalo. 
Neříkáte lidem jen, co dělají špatně, ale i jak to mají dělat 
a najít si ke každému členovi posádky osobní přístup. 
Pokyny často dávám jednotlivým členům. Na osmě je to 
opravdu nádhera a hukot, když se to povede. Letí to jako 
dobře seštelovaný stroj. Trenér ze člunu perfektně vidí 
technické nedostatky, ale necítí je. Já sedím přímo v lodi 
a mám další podněty. Během tréninku jsem s trenérem 
v kontaktu, ale při závodě to nejde, a tak funguju jako jeho 
prodloužená ruka.
Co nácvik primátorské zatáčky, údajně se dříve používal 
místo bójky polystyrén?

Kvůli tomu, že bójky se mohou na vodu umístit jen 
krátce před závodem, nechávali jsem tam jako náhražku 
plavat polystyrén. Kormidelník řekne, jak to bude probíhat 
a během tréninků se to secvičí. Postup je přesně daný.
Jak vypadá ideální průjezd zatáčky, jak se lišil dříve 
a dnes? Je projetí zatáčky skutečně zásadní z pohledu 
vítězství v závodě?

Ideální průjezd proběhne během tří záběrů. Záleží 
na sveslování posádky a zkušenostech kormidelníka. Na 
druhou stranu to není rozhodující: jednou jsme se krásně 
otočili na dva záběry, a na výhru to nestačilo. V jiném 
ročníku byla posunutá bójka a my jsme potřebovali sedm 
záběrů, ale stejně jsme vyhráli.
Jakou stopu na řece zvolit? Specialitou je, že start je 
šikmý podobně jako na čtvrtku v atletice.

Správně by měly mít všechny lodě stejně ostrou zatáčku, 
takže by průjezd měl být pro všechny stejný. Dráha se 
losuje. Při smíchovské straně zkušení kormidelníci zatáčku 

schválně nedotáčí, aby se nedostali za břeh, kde to tolik 
neteče. Na druhé straně je potřeba naopak více přetočit, aby 
se loď nedostala do „závětří“ Vyšehradské skály.
Jaké je nejdůležitější místo trati?

Záleží posádku od posádky. My kormidelníci si na tu 
zatáčku hrajeme, jak ji zvládneme, ale rozhoduje dráhové 
tempo. Ve finále bývají hodně vlny, protože před námi se 
jede množství kategorií, za nimiž jedou motorové čluny. 
Vlny od nich se pak odrážejí. Začíná to na konci Císařské 
louky a je to až do cíle.
Z hubafonu cox boxy, jaká to pro vás byla proměna?

Byla to veliká změna. Když jsem začínal na repre-
zentační osmě, tak jsem měl v jedné ruce stopky na 
čas, v druhé na šlág (frekvenci záběrů vesel) a stejnýma 
rukama jsem kormidloval. V puse jsem měl megafon. Dnes 
to mám výrazně jednodušší. Situaci vyhodnocuji jak podle 
dat, tak dle vlastního pocitu.
Jak se na vás posádka jakožto speciálního člena kouká?

Respekt si musíte vydobýt. Kluci vycítí, jestli to umíte 
a zvládáte svou práci. Zkušenosti se sbírají celý život, 
protože každá posádka je jiná. Jde o to vysvětlit jim, co po 
nich chci a oni to pak dělají.
Objevíte se i letos na Primátorkách?

Ano, nevím, jestli v neděli jako divák, ale určitě budu 
kormidlovat veteránskou osmu, které se dle kategorií jezdí 
v sobotu večer.

OLDŘICH HEJDUŠEK 
160 cm | 50 kg

Největší úspěchy na OH
1980 Moskva 2+  5. místo
1988 Soul 4+  8. místo

Největší úspěchy na MS
1977 Amsterdam 8+ 4. místo
1979 Bled 2+ 2. místo
1981 Mnichov 2+ 4. místo
1982 Lucern 2+ 3. místo
1983 Duisburg 2+ 5. místo
1986 Nottingham 8+ 10. místo
1987 Kodaň 4+  12. místo
1989 Bled 2+ 9. místo
1991 Vídeň 2+ 3. místo
1993 Račice 4+ 2. místo
1993 Račice 8+ 9. místo
1994 Indianapolis 4+ 11. místo
1996 Glasgow 4+ 2. místo
1997 Aiguebelette 4+ 6. místo
1998 Kolín nad Rýnem 4+ 6. místo
2003 Milán 8+ 11. místo 
2009 Poznaň 2+ 2. místo

Největší úspěchy na ME
2007 Poznaň 8+ 1. místo 
2010 Montemor-O-Velho 2+ 3. místo
2013 Sevilla 8+ 6. místo
2014 Bělehrad 8+ 10. místo

OLDŘICH HEJDUŠEK JE REKORDMANEM V POČTU VÍTĚZSTVÍ NA PRIMÁTORKÁCH. CHLAPSKOU OSMU KORMIDLOVAL POPRVÉ 
V ROCE 1977, NAPOSLEDY PAK V ROCE 2019. S OSMOU PRAŽSKÉ DUKLY ZÁVOD OVLÁDL 25KRÁT. K TOMU PŘIDAL I ÚČASTI NA 
 OLYMPIJSKÝCH HRÁCH A DALŠÍCH VRCHOLNÝCH AKCÍCH. DROBNÝ, ALE ČIPERNÝ CHLAPÍK JE DODNES AKTIVNÍM REKREAČ  NÍM 
SPORTOVCEM. NA PRIMÁTORKÁCH HO BUDETE MOCI VIDĚT V ZÁVODĚ VETERÁNŮ.

Oldřich Hejdušek
rekordman Primátorek

OH



109.  ČEZ Pr imátorky |  4 .  a  5 .  6 .  2022 |  www.cezprimatorky.cz

inz_CEZ-VIZE2030(mesto)_297x210_Bulletin-Primatorky.indd   1inz_CEZ-VIZE2030(mesto)_297x210_Bulletin-Primatorky.indd   1 18.05.2022   12:3218.05.2022   12:32

Dříve byla role kormidelníka významnou 
a nedílnou součástí mnoha posádek. Jaká 
je její proměna v čase?

Dříve se jezdila dvojka i gigový dvojskif 
s kormidelníkem, čtyřka s kormidelní-
kem – vymýtilo se to kvůli novým sportům, 

ženským disciplí nám i lehkým vahám, které 
se postupně přidaly do programu olympijských 

her. Byla tak zrušena nejklasičtější disciplína – 
čtyřka s kormidelníkem, což je za mě obrovská 
škoda. Nové sporty nikoho nezajímají, ani na 
olympiádě nepřilákají více diváků.
V čem tkví úspěch posádky, co musí kormi
delník umět?

Dobrý kormidelník musí mít takzvaně „cit 
v pr*“! Tělem pozná, jestli ta loď jede, nebo 
nejede. A pokud to nepozná, tak to je kormidel-
ník na nic. Když jsme jeli závod na dvojce i na 
čtyřce, tak jsme měli natrénovanou celou trasu 
zcela přesně, do posledního tempa, každý záběr. 
A i díky tomu jsme na mistrovství Evropy, světa  

či olympiádě byli každoročně ve finále, což potvr-
zovalo naše kvality.
Jak probíhala vaše příprava?

Jediným cílem kormidelníka za mě bylo mít 
na závod 50 kilogramů! Tím se zásadně liší pří-
prava. Ze 63 kilogramů jsem prvního března pře-
stal snídat, jíst těstoviny, postupně začal hubnout 
běháním, které nenávidím. Na rozjížďky jsem měl 
ještě 53 kilogramů, ale přesně 50 kg jsem měl 
jen 30 minut, a to na finále. V současné době je 
váhový limit 55 kg pro muže a 50 kg pro ženy.
„Buď tě zabijou, nebo z tebe bude dobrý kormi
delník“, prohlásili Janoušek, Pojezdný a Mrvík 
po vaší první společné jízdě s půlkou olympijské 
osmy. Jak to nakonec dopadlo?

Nezabili mě, odstartovala tím moje poměrně 
úspěšná reprezentační kariéra. Po olympiádě 
v Mexiku v roce 1968 jsme postavili dvojku, která 
následující rok už byla zlatá.
Jaké pokyny jste dávali při průjezdu zatáčkou 
na Primátorkách? Jaká je ideální trasa?

POZOR-BÓJKY-TOČÍME, ideální bylo to 
točit na dvě tempa, ona ta loď dojde, otočilo se 
to a potom se jelo 10 „ostrejch“. Teprve potom 
se vidělo, jak na tom kdo je… Všechny osmy si 
zakládaly na tom, aby měly dobrého kormidelníka!
Vzpomenete si na nějakou úsměvnou příhodu 
z Primátorek?

Měsíc před Primátorkami jsme sháněli v Blesku 
posádku a pak jsme zajeli zázračný závod, ve 
kterém jsem sehrál také velkou roli, a porazili jsme 
neporazitelnou Duklu Praha! Na Blesku jsme shá-
něli osm lidí, takže jeli i lidi, kteří třeba rok závodně 
neveslovali. Rád vzpomínám také na své poslední 
primátorské vítězství, v roce 2000, kdy jsem vyhrál 
s Duklou ve svých 52 letech. Byl to souboj na nože, 
Slavia sesypala to nejlepší, já jsem se na ně po bój-
kách otočil a zavolal: „Pánové, ty ortopedi už toho 

mají plné zuby, jdeme na to!“, málem mě pak na 
břehu zabili, slyšeli to a asi jim to vzalo chuť. Musel 
jsem na závod v krátké době shodit 10 kilo a nalézt 
odvahu usednout do lodě s takto mladými kluky. 
Spolu s Jirkou Ptákem jste vaší výškou byli obry 
mezi kormidelníky, je to tak?

Mě to tedy uráželo, jak některé posádky měly 
trpaslíka na kormidle! Ti vůbec nevěděli, co je to 
shazovat na 50 kg! Když byl slavnostní nástup na 
mistrovství světa nebo na olympiádě, tak se svými 
172 cm a Jirka 173 cm jsme byli skoro větší než 
tehdejší naše dvojka bez.
Zažil jste standing ovation, když hlásili, že 
kormidelník Petříček v roce 1974 byl na MS 
stříbrný na dvojce s a v roce 2001 jste byl nej
starším reprezentačním kormidelníkem. Jaké  
to bylo to po letech zažít?

Ano, to byl slastný pocit. Vlastně jediný rozdíl 
byl, že po 27 letech už jsem shazoval „jen“ na 
55 kg (v mezidobí váhu kormidelníka navýšili).

VLADIMÍR PETŘÍČEK 
ZVANÝ PÝTRS ZÍSKAL 

STŘÍBRO NA OLYM-
PIÁDĚ V MNICHOVĚ 

V ROCE 1972 NA 
DVOJCE S KORMIDEL-

NÍKEM SE SOURO-
ZENCI SVOJANOV-

SKÝMI A ZÁROVEŇ 
BRONZ NA NEPÁ-

ROVÉ ČTYŘCE 
S KORMIDELNÍKEM. 

NA PRIMÁTOR-
KÁCH V ROCE 1967 

S POSÁDKOU BLESKU 
POPRVÉ VYHRÁL PŘI 

ZATÍM POSLEDNÍM 
VÍTĚZSTVÍ ČISTÉ 

KLUBOVÉ POSÁDKY 
V TÉTO KRÁLOVSKÉ 

DISCIPLÍNĚ.

Vladimír Petříček
Dobrý kormidelník musí mít cit

4+ Vladimír Petříček, Otakar Mareček, Karel Neffe, Vladimír Jánoš a František Provazník

V roce 1977 vás za 5. místo na mistrovství světa 
na čtyřce s vyhodili z reprezentace. Jak to 
probíhalo?

Nejen mne, celou hvězdnou posádku z bratrů 
Svojanovských, Marečka a Suchopára. Když 
jsme na středisku přišli na oběd, tak nám pouze 
sdělili, že už ho tam nemáme. To byl vyhazov! 
Náš sportovní život ztratil smysl, za 5. místo! 
Nikdy nám svaz nepoděkoval, nikdy se s námi 
nerozloučil. 
Jak hodnotíte Primátorky jako závod z pohledu 
kormidelníka?

Ten závod je slavný, tradiční a velký, ale není 
regulérní! Zkrátka jsou to Primátorky. Břehy jsou 
nestejné, pak je tam ještě přítok Botiče, to se 
nedá s regulérností mezinárodních regat porovná-
vat. Ale má své neopakovatelné kouzlo.

O jeho jedinečnosti a záludnosti zatáčky 
svědčí i to, že na nich nikdy neuspěla zahraniční 
posádka.

VP

VLADIMÍR PETŘÍČEK 
172 cm | 52 kg

Největší úspěchy na OH
1972 Mnichov 4+ 3. místo
1972 Mnichov 2+ 2. místo
1976 Montreal  4+ 4. místo

Největší úspěchy na MS
1974 Lucern 2+ 3. místo
1977 Amsterdam 4+ 5. místo

Největší úspěchy na ME
1969 Klagenfurt 2+ 1. místo 
1973 Moskva 4+ 3. místo
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Čím je pro vás váš rodný VK Smíchov, jak vás ovlivnil v průběhu let?
V průběhu veslařského života mě nějakým způsobem utvářela celá parta, 

která tu byla už od doby, kdy jsem byl žáčkem. Měli jsme skvělého trenéra, 
úspěšného olympionika a tatrováckou ikonu Jardu Hellebranda, který nás 
vedl výborně a motivoval nás ke všeobecnému sportování. Jako skupina 
jsme se sešli nejen sportovními, ale i jinými zájmy, jezdili jsme společně na 
kola, dovolené a trávili společně volný čas. To mě určitě formovalo a vlastně 
to tak máme dodnes. 
Jaké jsou vaše největší veslařské úspěchy, vypíchl byste nejsilnější  
zážitek z celé kariéry?

Největším úspěchem bylo 9. místo na OH v Athénách na dvojskifu 
s Michalem Vabrouškem, který je současným trenérem lehkého dvojskifu.  
Ale úplně nejšťastnější jsem byl, když mě tehdy oslovil Tomáš Kacovský, v té 
době trojnásobný medailista, že se mnou chce jezdit dvojskif a jet se mou na 
olympiádu. S tou to bohužel nakonec nedopadlo, protože Tomáš skončil. Ale 
z té možnosti, kterou jsem od něj tehdy získal, jsem byl jednoznačně nejvíc 
nadšený a namotivovaný!
Hned nato jste navázali s Michalem Vabrouškem, ale dodatečnou kvalifi
kaci na olympiádu jste nezvládli. Čím to bylo způsobeno, že jste se nedo
stali na OH v Sydney?

Vůbec se nám nepovedl ten poslední závod. Je to zároveň mým 
největším veslařským zklamáním, protože já i všichni kolem nás jsme byli 
přesvědčeni, že tam jedeme a rozhodně se umístíme dobře. 
Nakonec jste se ale na další olympiádu probojovali. Jaká byla cesta  
kvalifikace?

O čtyři roky později se nám to opět přes tuto dokvalifikaci naštěstí 
povedlo. Kvalifikaci z mistrovství světa jsme prošvihli kvůli mým problémům 
se zády. Na té další olympiádě v Athénách jsme skončili na 9. místě.
Kdo vás nejvíce ovlivnil ve světě sportu?

Sport jsem hodně sledoval, mnoho zpráv ani sportů tou dobou tady ještě 
nebylo k vidění. Líbila se mi cyklistika, ale z hlediska sportovních ikon pro mě 
osobně byl nedůležitější osobností ve světě veslování právě Jarda  Hellebrand, 
obrovský srdcař, nadšenec, který uměl lidi zblbnout v tom nejlepším slova 
smyslu. Potom to byl rozhodně Tomáš Kacovský, také Smíchovák, tím, že 
jsme s ním mohli trénovat, a v neposlední řadě Vašek Chalupa se svým 
nekompromisním přístupem. Možnost trénovat s ním byla super, byl sice 
jiná tréninková skupina, ale vídali jsme se.
Vzpomenete si na nějakou úsměvnou historkou?

Dříve, než jsme začali jezdit s Tomášem Kácou, zkusili jsme si závod na 
2–. Já jsem si před finále nezavřel havlinku a před všemi lidmi jsme se cvakli!
Tatrovka nebo Smíchov, ujasněte nám historický vývoj názvu klubu.

Původně to byl veslařský odbor pod Sokolem, pak se to po válce změnilo 
na Tatra Smíchov, když byl Sokol zrušený, převádělo se to pod Tatra ČKD – 
po revoluci pak SK Smíchov a nakonec došlo k odtržení od klubu a vznikl 
dnešní VK Smíchov.
Jaká jména z historie veslařského klubu by stála za zmínku?

Určitě stojí za zmínku dlouholetý předseda Milan Maleninský, který pro 
ten klub udělal mnoho věcí a velice se angažoval. Dále ze sportovců to byli 
Jarda Hellebrand, Petr Lakomý a mnoho dalších špičkových reprezentantů 
a olympioniků.
Co považujete za největší úspěch za dobu, kdy jste předsedou? 

Největším úspěchem je to, že jsme klub převzali. V té době nám zbylo 
v klubu 10 dětí, dnes se již pohybujeme v českém poháru na předních příč-
kách a máme úspěšné závodníky ve všech kategoriích. Jako klub fungujeme 

dobře. Vychováváme juniorské reprezentanty – to svědčí o kvalitě vedení 
klubu jako takového. Nejvíce si vážím toho, že jsme našli správné lidi do 
týmu. Klub je o tom, že ho dělají lidi a strašně záleží, co pro to kdo udělá  
a co tomu obětuje. My jsme ten tým našli a máme lidi, kteří jsou na správ-
ných místech a chtějí to dělat. Za to jsem hrozně rád!
Jaké jsou vaše cíle v této pozici do budoucna?

Jezdit čisté osmy na Primátorkách! Přál bych si, aby klub byl soběstačný, 
fungoval ekonomicky, udržel se po sportovní stránce, abychom neztráceli 
děti a dále budovali partu takovou, jakou jsme tady měli, když jsem já byl 
v mládežnických kategoriích – aby chtěli jezdit společně na kola, na běžky, 
zkrátka aby ta veslařská parta byla pro ně to nejvíc, co v životě mají. A nyní 
mám pocit, že se k tomu blížíme, že k tomu vychováváme děti a ty, které tady 
začínaly před 6 lety, už to tak mají zažité.
Je něco, čeho se zároveň obáváte?

Ano, v současné chvíli pro nás bude zásadní udržet chod a náladu v klubu 
přes stavbu Dvoreckého mostu, která má začít již letos. Velice se nás to 
dotkne a my uděláme vše proto, aby se to nijak neodrazilo v chodu klubu 
jako takového. Víme, že toto období nebude příjemné, ale zvládneme ho.
O kom z juniorských Smíchováků bychom v budoucnu mohli slyšet?

Je jím jednoznačně Adam Šnajdr, medailista z MS a mistr Evropy 2021! 
Letos odešel na Duklu, ale je to námi vychovaný veslař. Jsme přesvědčeni, že 
jen díky svým parametrům je to závodník, který by to mohl někam dotáhnout! 
Je zájem o veslování v dětských/mládežnických kategoriích velký?

Myslím si, že zájem je opravdu veliký! Po podzimních náborech jsme 
kapacitně naplněni, širší členskou základnu bychom už ani nezvládli.
Jak jste se vypořádali s pandemií koronaviru, jak probíhaly tréninky? 

Členskou základnu to nijak neohrozilo. Myslím, že se nám vrátila velká 
většina dětí. Rozpůjčovali jsme podle pořadníku úspěšnosti všechny trenažéry 
domů dětem, takže mnoho u nich mohlo trénovat. Trenéři mladších skupin 
posílali tréninková videa a děti zpětně posílaly, co dělaly. Starší plnili trénin-
kové plány a nemuseli se ani kontrolovat. Pokud to situace dovolila, tak se 
v nižším počtu scházely tréninkové skupiny na běh, běžky nebo na kolo.
Letos se koná již 109. ročník Primátorek. Mají podle vás stále stejný lesk, 
atmosféru a srovnatelný program? 

Václav Maleček – VK Smíchov
VÁCLAV MALEČEK, KTERÉMU NEŘEKNOU JINAK NEŽ „MALEC“, JE PŘEDSEDOU KLUBU VK SMÍCHOV OD ROKU 2014, KDE ZAČAL 
VESLOVAT V 11 LETECH A PROŠEL VŠEMI VĚKOVÝMI KATEGORIEMI. ODTUD SI ODSKOČIL VESLOVAT NA 8 LET DO DUKLY A NYNÍ 
TRÉNUJE TŘETÍM ROKEM DOROSTENKY A JUNIORKY A ZÁROVEŇ AKTIVNĚ VEDE KLUB. LETOŠNÍ PRIMÁTORKY PROBĚHNOU  
POD JEHO TAKTOVKOU PODRUHÉ.

VÁCLAV MALEČEK
předseda VK Smíchov

TATROVKA PORAZILA DUKLU NAPOSLEDY V ROCE 1975 A BYLO TO ZÁROVEŇ POSLEDNÍ VÍTĚZSTVÍ ČISTÉ „NEDUKLÁCKÉ“ POSÁDKY NA PRIMÁTORKÁCH. OD TÉ DOBY AŽ DO ROKU 2021 VŽDY VYHRÁLA DUKLA.
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Po společenské úrovni se to za posledních 5 let určitě posunulo k lepšímu. 
Sportovní stránka je dle mého názoru upozaděna zákazem startu resortních 
celků. Já osobně jsem přesvědčen, že 70 % návštěvníků na náplavce jsou 
veslaři a ti by tam rádi viděli to nejlepší, co české veslování nabízí. A to i za 
cenu, že posádka Dukly by jela exhibiční jízdu, protože je předem jasné, že 
mezi kluby nenajde přemožitele. Takto jsme o to ochuzeni a je to škoda.
Členové Dukly ale mohou usednout do posádky svého mateřského klubu, 
stejně jako tomu bylo v loňském roce. V čem spatřujete rozdíl mezi 
letošním a loňským ročníkem?

To mohou, ale rozdíl je v termínu konání závodu. V červnu má repre-
zentace těsně před světovým pohárem a usednout do posádky mateřského 
klubu, potažmo tréninků, jim vůbec nesedí do tréninkového plánu. Navíc 
jeden silný člověk tomu klubu ani nepomůže. Ti kluci to chtějí jet, ale za 
Duklu, což je jim vlastně znemožněno administrativní cestou. Myslím, že  
to skončí tak, že nepojedou vůbec, a to je škoda. Mohla to být hezká 
přehlídka a představení top 20 veslařů České republiky před zářijovým  
MS v Račicích.

Po pěti letech se veslařský klub Smíchov může c opět hlubit pořadatel
stvím pražských Primátorek. Co pro váš VK pořadatelství znamená?

Je to čest, příležitost prezentovat klub více navenek před veřejností.
Jak funguje spolupráce mezi jednotlivými kluby při tomto netradičním 
střídání role hlavního pořadatele?

Myslím, že tato spolupráce funguje na výbornou. Už se to za ty roky 
zaběhlo, vždycky je jeden klub hlavní, ale vlastně to pořádáme všichni společně.
Jak probíhají přípravy na závod, kterého se účastní kolem 1 300 závod
níků všech věkových kategorií, v čem se odlišují přípravy na Primátorky 
od příprav na jiný závod? 

U Primátorek je to dané vysokým počtem závodníků i specifickou tratí. 
Musí se domluvit omezení plavby a co nejvíce zamezit ovlivnění výsledků 
závodů vnějšími vlivy.
Co podle vás dělá Primátorky Primátorkami? Vnímá dnešní mládež stejně 
jako vy tradici tohoto závodu?

My, pražské kluby, k Primátorkám a této tradici tíhneme daleko víc, 
než jiné kluby v republice. Pro nás mají Primátorky velkolepost a hrdě si 

tuto tradici držíme. Děti v našem klubu vedeme tak, aby se šly podívat na 
náplavku ještě než mohou na Primátorkách startovat. Setkat se s množstvím 
lidí na náplavce, využít doprovodný program, zažít atmosféru závodu. To vše 
je jedinečné právě na Primátorkách a na žádných jiných veslařských závodech 
to nemohou zažít. Pak přirozeně chtějí i na tak velkém závodě startovat.
Kolik závodníků bude startovat z vašeho klubu, kdo je želízkem v ohni?

Obsadíme všechny kategorie a uvidíme, jak se daným posádkám bude 
dařit. Některé kategorie pojedou společenství. Juniorům i juniorkám a ženám 
by se letos mohlo dařit!
Pravidlo, že mohou skládat společenství pouze 2 veslařské kluby, je 
poměrně novinkou. Proč se stanovilo?

Primátorky jsou klubovým závodem, měly by poukazovat na sílu klubu! 
Postupně se začala jezdit společenství i 5 oddílů a o tom Primátorky nejsou.
Vzpomenete si na nějaký konkrétní start na Primátorkách? Jaký a proč?

Na Dukle jsme jednou jeli poměrně vyhrocený závod proti lodi Ruska. 
Jeli na ní úspěšní ruští reprezentanti a to byla poměrně velká konfrontace. 
Věřili jsme si a poměrně s přehledem jsme je porazili!
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Vyšší úroveň cestování
UŽ PÁTÝM ROKEM JE PARTNEREM PRIMÁTOREK AUTOMOBILKA LEXUS, S NÍŽ NÁS POJÍ LÁSKA K TRADICÍM, KTERÉ VŠAK LEXUS DOKÁŽE 
PROPOJIT S MODERNÍM DESIGNEM A TĚMI NEJVYSPĚLEJŠÍMI TECHNOLOGIEMI. NA CO SE LETOS MŮŽETE NA NÁPLAVCE V LEXUS ZÓNĚ TĚŠIT?

Lexus NX

Hlavní hvězdou bude Lexus NX, který startuje úplně novou éru. Jeho 
druhá generace má zcela přepracovaný design, který narušuje dosavadní 
tradice a naznačuje odvážný směr, kterým se japonská automobilka bude 
v příštích letech ubírat. NX je také jako první vůz od Lexusu k dostání 
nejen s hybridním, ale také plug-in hybridním pohonem, který kombi-
nuje výhody klasického hybridu a čistého elektromobilu. Lze ho nabíjet, 
a prodloužit tak zcela bezemisní cestování, ale pokud se baterie vybije, 
auto začne fungovat jako plnohodnotný samonabíjecí hybrid. Kromě 
toho tento vůz slibuje i velmi příjemné svezení – interiér je ještě komfort-
nější a pod kapotou má 309 koní. Současně s plug-in hybridní verzí 
můžete parkovat na modrých zónách v Praze zdarma.

Lexus UX

Tento stylový a praktický model kombinuje rozměry městského vozu 
(proto U jako Urban v názvu) s vlastnostmi crossoveru (odtud X). Díky 
odvážnému vzhledu a nevšedním aerodynamickým prvkům upoutá na 
první pohled. Díky hybridnímu pohonu je navíc maximálně šetrný k život-
nímu prostředí. A nově můžete mít i jeho plně elektrickou verzi UX 300e, 
která je úplně prvním elektromobilem této japonské automobilky.

Lexus LC

Pokud někdy existoval vůz, který dokáže zapůsobit na všechny vaše 
smysly, pak je to sportovní kupé LC. Model pro rok 2022 má však ještě 
vylepšené jízdní vlastnosti i komfort. LC 500 je k dispozici s benzínovým 
motorem 5,0 litru V8 a desetistupňovou automatickou převodovkou; 
alternativou je průkopnické LC 500h, které používá celosvětově první 
vícestupňový hybridní pohon. Nejen pro horké letní dny je tu verze LC 
Convertible s první plátěnou střechou v historii automobilky. Model byl 
navržen s odvážným cílem stát se nejkrásnějším kabrioletem na světě – 
proto si designéři dali záležet, aby vůz vypadal skvěle, ať už je střecha 
zatažená, či otevřená. Mimochodem, její stažení trvá pouhých 15 vteřin 
a je možné i za jízdy, až do rychlosti 50 km/h.

Lexus RX

Největší SUV značky Lexus se vyznačuje nadstandardně prostorným 
a pohodlným interiérem, pohonem všech čtyř kol, příjemnou a dyna-
mickou jízdu zajišťuje skvěle odhlučněný podvozek, maximální bezpečí 
zajistí nejmodernější bezpečnostní systém Lexus Safety System+2. 
K dostání je v hybridní variantě RX 450h nebo v benzínové verzi RX 300, 
která je dostupná okamžitě skladem. RX 300 je k dispozici za jedinečnou 
cenu a skvělých akčních podmínek na omezený počet vozů.

Lexus ES

Na náplavce nebude během závodů chybět ani manažerský sedan 
značky Lexus, elegantní model ES, který řidičům přes týden poslouží 
jako velmi důstojná manažerská limuzína, ale uvnitř je i na dlouhé cesty 
tak pohodlný, že ho nebudete chtít vyměnit ani o víkendech na rodinné 
výlety. Kabina je úžasně prostorná a také důkladně odhlučněná. Vůz je 
vybaven nejmodernějšími technologiemi, které zajistí nejvyšší komfort 
i bezpečnost. Novinkou jsou například digitální zpětná zrcátka. Samozřej-
mostí je samonabíjecí hybridní pohon. Nadšeným řidičem tohoto modelu 
je třeba i šéfkuchař Zdeněk Pohlreich.

Lexus RC F 
Track Edition

Když v roce 2014 model RC F debutoval, disponoval nejsilnějším 
motorem V8 v dějinách Lexusu, s výkonem 477 koní a objemem 5 litrů. 
RC totiž znamená Radical Coupé. Dnes jej můžete mít v ještě radikálnější 
verzi RC F Track Edition. Při jeho stavbě inženýři Lexusu čerpali ze zkuše-
ností získaných při práci na legendárním modelu LFAK. Zeštíhlení čekalo 
i řadu dalších prvků kupé, takže je vůz o cca 80 kg lehčí než standardní 
model RC F. Nechybí brzdy Brembo s karbon-keramickými destičkami, 
a také tlumič a výfukové ústrojí z titanu. Současně si vůz zachovává 
pohodlný a luxusní interiér.



109.  ČEZ Pr imátorky |  4 .  a  5 .  6 .  2022 |  www.cezprimatorky.cz

V čem se nejvíc liší život závodníka a funkcionáře?
Hlavně v tom, že jsem se z nejvíc oblíbeného stal nejméně oblíbeným. 

Do mé pravomoci patří i rozhodování o sportovních osudech a to je vždycky 
těžké. Vrcholový sport se hodnotí podle výsledků, a když je někdo nemá, 
špatně se mu poslouchá pravda.
Jak probíhal skok do reality?

Já jsem většinou výkonnost měl, takže jsem se s takovými okamžiky 
nesetkával. Teď to vidím z druhé strany a k mé práci patří tohle říkat. V tom 
je sport krutý a neúprosný.
Dříve jste byl tréninkově časově vytížený, jak se změnil váš denní režim?

Myslel jsem, že si polepším, ale volna mám míň. Funkce, do nichž jsem 
naskočil, jsou hodně o administrativě a plánování, a tomu je potřeba věnovat 
čas. Většinou sedím celý den v loděnici u počítače a někdy v tom pokračuju 
i večer doma.

Když se vám nějaké volno naskytne, jak ho vůbec využijete?
Věnuju se hlavně dětem a přítelkyni. Na rekreační sport bych si rád udělal 

čas, ale jak jsem dvacet let vrcholově závodil, sebralo mi to veškerou chuť. 
Tělo asi řeklo dost a chce odpočívat… Nicméně věřím, že se to obrátí a do 
něčeho se brzy zapojím, protože se ze mě pomalu stává tlouštík a na to 
nejsem zvyklý (usmívá se).
Nyní už to můžete porovnat. Je pro vás v současnosti příjemnější život 
sportovce, nebo úředníka?

Závodník to má jednodušší. Stará se jen o to, aby splnil tréninkový plán. 
A tak to má být. Moje současná práce je těžší v tom, že všechny ‚hejty‘ padají 
na mou hlavu. Nějak se s tím sžívám.
Jako funkcionář sedíte na dvou židlích. Jak jdou dohromady pozice 
v Dukle a na svazu?

Docela dobře. Co se týká mužů, tak Dukla se prakticky rovná reprezen-
tace. Děvčata jsou zase soustředěná v Olympu. To je pro mě velká výhoda. 
Nemusím se dohadovat s každým zvlášť. Jsme malý sport, takže se to dá 
zvládnout.
Prozradíte nám, co v práci konkrétně řešíte?

Zajišťuju soustředění, lékařský support, fyzioterapie, nákup materiálu… 
Jde o to, aby veslování fungovalo bez zádrhelů a trenéři se mohli starat jen 
o závodníky. Druhá věc je plánování: kdo vyrazí na jaký závod, jak se tam 
pojede, kde se bude bydlet. Prostě logistika.
Vaší zásluhou proběhlo před sezonou ve Vareze společné reprezentační 
soustředění. To tady dlouho nebylo, jak se vám to povedlo?

Chtěl jsem, abychom byli zase všichni pohromadě. Udělaly se společné 
tréninky a myslím si, že se to docela povedlo.
Za dlouhé roky jste poznal, jak se dělá veslování ve světě. Snažíte se 
zkušenosti prosadit do našich podmínek?

Rád bych některé postřehy vyzkoušel, ale tady bohužel o rady nikdo moc 
nestojí. Každý trenér si myslí, že to dělá nejlíp. Je to věc názoru, ale ono to 
je hlavně o disciplíně. Celý svět se pere s tím, že mládež je jiná než před 

třiceti lety. Ne že by mladí nechtěli veslovat, ale nejsou ochotní tomu moc 
obětovat. Mají představu, že by to nemělo tak bolet.
Býval jste medailovou jistotou. Loňský odchod ze scény byl trochu překva
pivý. Pátral jste po tom, proč vám odešla dlouholetá výkonnost?

Nešlo o náhlý propad. Konkurence se vyrovnala. V roce 2019 jsem byl na 
mistrovství světa ve finále sice až šestý, ale jen tři vteřiny za vítězem. Těšil 
jsem se, že skončím po olympiádě, ale pak přišel covid. Nejezdilo se a Tokio 
se o rok posunulo. Poslední rok jsem to už nedával hlavou, přišel syndrom 
vyhoření.
Naposledy jste závodil zhruba před rokem. Usedl jste od té doby do skifu?

Ne, nedělám vůbec nic. Ani mě nenapadne, abych se třeba jen projel. Za 
ty roky toho mám plné zuby. Nemám na to náladu a nevím, jestli se to někdy 
změní a ještě si do skifu sednu. Možná to za nějaký čas přijde, ale zatím mě 
to vůbec neláká.

1× Lenka Antošová 2× Jakub Podrazil, Jan Cincibuch

Ondřej Synek
Přes noc z veslaře funkcionářem

VE SKIFU NESEDĚL UŽ ROK A VYPLOUT NA VODU HO VŮBEC NELÁKÁ. PŘESTO MÁ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ 
ČESKÝ ZÁVODNÍK ONDŘEJ SYNEK VESLOVÁNÍ PLNOU HLAVU. PĚTINÁSOBNÝ MISTR SVĚTA 
A TROJNÁSOBNÝ OLYMPIJSKÝ MEDAILISTA SE LONI ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ NEPŘEDSTAVIL 

NA HRÁCH V TOKIU. DVOUMETROVÝ OBR UKONČIL KARIÉRU, ALE OD SVÉHO SPORTU NEODEŠEL. 
RODÁK Z BRANDÝSA NAD LABEM PRACUJE V DUKLE VE FUNKCI HLAVNÍHO TRENÉRA A ZÁROVEŇ 
JE SPORTOVNÍM ŘEDITELEM ČESKÉHO VESLAŘSKÉHO SVAZU.

Foto: © Ondřej KroutilFoto: © Ondřej Kroutil

OS
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V září jsou Račice pořadatelem mistrovství světa, kde měla podle  
určitých úvah proběhnout vaše rozlučka s veslováním. Máte představu,  
co vás tam čeká?

Budu tam působit stejně, jako by se šampionát konal kdekoliv jinde  
na světě, tedy jako sportovní ředitel svazu. Budu pohromadě s reprezen-
tačním týmem a řešit problémy. Možná se v Račicích chystá nějaké rozlou-
čení nebo překvapení, ale nemám informace (usmívá se). Chci se hlavně 
soustředit na závody.
O veslování se bude v září hodně mluvit i v souvislosti s vámi. Jste  
připravený na tlak?

Sešlo se to takhle, že hned v prvním období mého funkcionaření budu 
při domácím šampionátu hodně na očích. S tím ale nic nenadělám. Tlak 
se určitě objeví a počítám, že všechno půjde na mou hlavu. Jenže výsledky 
nejsem schopný ovlivnit.
V jakém stavu jste převzal české veslování?

Realita není úplně příznivá. Pro většinu posádek bude v Račicích úspě-
chem dostat se do B-finále, tedy zabojovat o sedmé až dvanácté místo. 
Kvalitní máme v podstatě jen lehký dvojskif, což Miroslav Vraštil a Jiří 
Šimánek dokázali čtvrtým místem na hrách v Tokiu. Nemělo by jim uniknout 
velké finále, za příznivých okolností by mohli urvat medaili.
Naděje, že by se v dohledné době objevil nový Ondra Synek nebo  
Mirka Knapková asi není moc velká…

Na to si musíme počkat… Talenty máme, problém je ale v tom, že většina 
nadějných kluků a holek skončí dřív, než se z nich může něco vyklubat. 
Osmnáctiletý veslař se nestane mistrem světa mezi dospělými. V našem 
sportu trvá růst závodníka docela dlouho. A porovnávat se s veslařskými 
velmocemi, jako jsou Británie, Austrálie nebo Nový Zéland, kde mají velkou 
podporu z univerzit, nejde.
Mohly by se stát veslaři vaše děti?

Zatím na to ještě nemají věk. Alici je jedenáct a Matyášovi devět let, 
ale řekl bych, že to u nich na veslování nevypadá. Viděli to u táty a poznali, 
že to není vůbec nic snadného (usmívá se). Výběr sportu nechám na nich 
a budu je podporovat v tom, co je bude bavit.
Můžete prozradit svou vizi, jak by mělo české veslování pod vaší 
taktovkou za nějaký čas vypadat?

Líbilo by se mi, kdybychom měli početnější veslařskou základnu a trenéři 
mohli vybírat z většího množství talentů. U dětí je důležité soustředit se 
na výběr vhodných somatotypů a pak s nimi správně pracovat. Když se to 
povede, mohli by Češi za nějaký čas na vrcholných soutěžích víc promlouvat 
do finálových bojů.
Být v centru dění vás baví. Je zvýšení úrovně veslování tím motorem, 
který vás pohání dopředu?

Veslování mi za dlouhé roky hodně dalo. Rád bych mu to vrátil zpátky. 
Těžko říct, jestli to bude úspěšná mise. To už bude na jiných lidech, aby to 
časem posoudili.

Autorem rozhovoru je Milan Novotný pro Deník.cz.
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1933 
Sokolská loděnice VK Smíchov 
na pražském Smíchově. 

 
1975 
Vítězství na 62. Primátorkách

1976 
Jaroslav Hellebrand – 3. místo 
na párové čtyřce na LOH 1976

 
1996 a 1997 
Tomáš Kacovský skif LV 
1996 stříbro na MS 
1997 bronz na MS

1998, 1999, 2000 
Pavlína Křtěnová – účast na MS skif 
LV, 2002 mistryně světa ve veslo-
vání na trenažéru 

  
2012, 2016, 2018 
Čtyřka bez kormidelníka LV ve 
složení bratři Vetešníkové, Jiří Kopáč, 
Miroslav Vraštil 
OH Londýn 11. místo  
OH Rio de Janiero 12. místo
ME 2018 na 4× LV stříbro 

První loděnice byla nízká, jednopodlažní 
dřevěná budova postavená na letním cvičišti.  
Od Vltavy byla vzdálena okolo 400 m. U příle-
žitosti Všesokolského sletu postavila Českoslo-
venská obec sokolská na svém pozemku naproti 
Žlutým lázním loděnici. V roce 1933 se oddílu 
podařilo získat podnájem v již zmiňované loděnici 
ČOS. Budova (vyřazená šatna ze Strahova) 
byla dřevěná stavba umístěná na betonových 
sloupech. V objektu nebyla kanalizace ani voda. 
Činnost veslařů se do roku 1939 zaměřovala na 

rekreační veslování a na účast na sokolských akcích. Likvidací Sokola zaniká 
činnost oddílu a soukromý veslařský park lodí je zapůjčen veslařskému 
oddílu ASO Olomouc. 

Po válce v roce 1946 byly klubu navráceny lodě v dosti špatném stavu. 
V letech 1945–46 se v naprosto nevyhovujících podmínkách loděnice činnost 

oddílu obnovuje pod názvem Sokol Zlíchov Tatra. V roce 1955 přebírá 
objekt do vlastnictví TJ Tatra Smíchov, která v roce 1969 zahájila rozsáhlou 
přestavbu objektu loděnice. Za obrovského nadšení a přispění veslařů samot-
ných byla základní přestavba v roce 1973 dokončena. Spolu s budováním své 
loděnice zaznamenali veslaři i významné výsledky na poli sportovním. Kromě 
desítek titulů přeborníka či mistra republiky se tehdy oddíl mohl pochlubit 
i úspěchy na ME, MS a OH.

V letech 1973 a 1974 vyhrála osmiveslice VK Smíchov ve společenství 
s Olomoucí závod primátorských osmiveslic a roce 1975 pak zvítězila čistá 
oddílová posádka osmiveslice ve složení J. Leneček, P. Lakomý, E. Vlach, 
V. Mls, Z. Pecka, J. Pokorný, S. Dostál, A. Kotil, kormidelník L. Vébr. Tři roky 
po sobě tak přerušila vítěznou sérii pražské Dukly. Trenérem osmiveslic byl 
Jiří Ulč, který stál i za mnoha dalšími úspěchy klu bových i reprezentačních 
posádek. 

Mezi další vynikající úspěchy patří také umístění Jaroslava Hellebranda, 
který po dvou 12. místech na skifu v letech 1968 a 1972 získal na párové čtyřce 

bronzovou medaili na LOH v Montrealu v roce 1976. Kromě těchto úspěchů 
získal na párové čtyřce také stříbrnou medaili z mistrovství světa v roce 1975 
a bronzovou medaili v roce 1974. V roce 1970 získal na MS bronz na skifu. 

Neodmyslitelnou osobností veslařského oddílu v padesátých až osmde-
sátých letech byl jeho dlouholetý předseda Milan Maleninský. Léta devade-
sátá jsou v činnosti oddílu poznamenána změnou celospolečenské situace. 
TJ Tatra Smíchov odstupuje od spolupráce se státním podnikem Tatra ČKD 
a vytváří novou organizaci pod názvem SK Smíchov, v níž je sdružen i náš 
veslařský oddíl.

I tato doba je spojena s výraznými sportovními úspěchy, zvláště žen 
a juniorek. V roce 1988 získává Zora Lenečková stříbrnou medaili na MSJ (2×), 
v roce 1990  získávají na MS bronzovou medaili (4×) Martina Šefčíková a Hana 
Kafková, v roce 1990 získávají na MSJ Michaela Vávrová a Hana Žáková 
bronzovou medaili (8-), v roce 1991 získávají Soňa Benešová, Lucie Německá, 
Eliška Jandová, Kateřina Masopustová, Hana Dariusová, Hana Žáková 
a Michaela Vávrová zlatou medaili na MSJ (8-). V tomtéž roce získávají ještě 

VK Smíchov – historie 
VESLAŘSKÝ KLUB SMÍCHOV BYL ZALOŽEN ROKU 1927, PŘIČEMŽ JIŽ V ROCE 1926 
SI JEHO BUDOUCÍ ZAKLADATELÉ A FANDOVÉ VESLOVÁNÍ OBJEDNALI PRVNÍ 
GIGOVOU ČTYŘKU. OFICIÁLNĚ BYL VESLAŘSKÝ ODDÍL SMÍCHOV II ZALOŽEN 
NA SVATÉHO VÁCLAVA DNE 28. ŘÍJNA ROKU 1927. TOHO DNE BYL USTAVEN 

VESLAŘSKÝ ODBOR SOKOLA SMÍCHOV II, SE SÍDLEM U ŽELEZNIČNÍHO MOSTU 
V PRAZE 5. POČÁTEČNÍ ROKY BYLY VELMI SKROMNÉ A LODNÍ PARK ČÍTAL MÉNĚ 
NEŽ 5 LODÍ. V ROCE 1929 PAK BYLA VYBUDOVÁNA LODĚNICE SOKOLSKÉHO 
ODBORU VODNÍCH SPORTŮ V PRAZE NA ZLÍCHOVĚ V MÍSTĚ DNEŠNÍ LODĚNICE.

Foto: © Czech rowing
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Hana Dariusová, Michaela Vávrová a Hana Žáková stříbrnou medaili na MSJ 
(4×) a Soňa Benešová, Lucie Německá a Eliška Jandová stříbrnou medaili na 
MSJ (4-), v roce 1992 získává Hana Žáková a  Michaela Vávrová zlatou medaili 
na MSJ rovněž (4-) a ve stejném roce i Lucie Německá, Eliška Jandová, 
Michaela Vávrová a  Hana a Jana Žáková stříbrné medaile na MSJ (8-). Za 
těmito mimořádnými úspěchy žen a junio rek je práce trenérů již zmiňovaného 
Jiřího Ulče, Přemysla Panušky, Karla Žáka a Petra Jenšovského. 

Skifař lehké váhy Tomáš Kacovský, odchovanec našeho oddílu 
a svěřenec trenéra Jiřího Ulče, vybojoval na MS v roce 1996 ve skifu lehké 
váhy stříbro a v roce 1997 bronz. Tomáš Kacovský se pak jako trenér podílel 
na úspěších Mirky Knapkové. Ze všech jejích úspěchů jmenujme zisk zlaté 
medaile na OH v Londýně 2012 a zlato z MS na Bledu v roce 2011.  

V roce 1991 uspořádal oddíl jako první v ČR závody na veslařských 
trenažérech, které mají ve světě velkou oblibu, a to nejen v oblasti veslař-
ského sportu. Tento náš záměr byl určitě správný, což potvrzuje každoroční 
pořádání jednotlivých kol soutěže, které vrcholí Mezinárodním mistrovstvím 
ČR. Velkým úspěchem v  této soutěži na neoficiálním mistrovství světa 
v Bostonu (USA) bylo vítězství Pavlíny Křtěnové v roce 2002. 

Na OH v Aténách v roce 2004 obsadil dvojskif lehkých vah ve složení 
Michal Vabroušek a Václav Maleček 9. místo, Petr Imre byl na dvojce bez 
kormidelníka třináctý. Na OH v Pekingu v roce 2008 obsadila čtyřka bez kormi-
delníka skvělé páté místo. Jejím členem byl náš odchovanec Michal Horvát. 

Na olympijské hry v roce 2012 a 2016 se probojoval také náš odchovanec 
Jirka Kopáč, v obou případech na noncoxu lehkých vah. V roce 2018 pak 
získal stříbro na ME na 4× LV. 

Vynikajících úspěchů dosáhl v roce 2021 člen našeho klubu Adam Šnajdr 
na párové čtyřce, když na MS juniorů vybojoval bronzovou a na ME juniorů 
zlatou medaili.

Bez zajímavosti nejsou ani úspěchy na poli diplomatickém. Bývalá 
předsedkyně klubu Magdalena Šarbochová pracovala 27 let v mezinárodní 
veslařské federaci FISA, z toho 15 let jako předsedkyně komise veslování 
žen a juniorek. V roce 1997 se své funkce ve FISA vzdala a soustředila svoji 
činnost na práci v klubu.

Na podzim roku 2001 došlo k největší změně v 80leté historii trvání 
našeho veslařského klubu. Na základě odsouhlasení členské schůze 
se s účinností od 1. 10. 2001 klub osamostatnil jako občanské sdružení 
s názvem Veslařský klub Smíchov. Hned v následujícím roce prošel klub 
těžkou zkouškou při katastrofálních povodních, které postihly celou Českou 
republiku. Díky obětavosti členů se následky povodně podařilo v krátké době 
odstranit a během dvou měsíců plně obnovit provoz oddílu. Výsledkem 
trpělivé práce následujících let bylo mnoho dalších individuálních i klubo-
vých úspěchů, ať už to byly medaile z republikových šampionátů, účast na 
reprezentačních akcích (juniorská MS a ME) nebo vítězství v Českém poháru 
v letech 2011 až 2014.

Po poněkud bouřlivých změnách v roce 2014 se podařilo klub stabilizo-
vat jak ekonomicky, tak personálně, ať už jde o tým trenérů nebo členské 
základny.

VK Smíchov se v posledních letech umísťuje na předních příčkách 
Českého poháru ve veslování, a to jak v jednotlivých kategoriích, tak 
i v celkovém hodnocení, a pravidelně vozí medaile z mistrovských soutěží. 
Současně se daří obnovovat lodní park. Vrcholem této snahy byl v roce 2021 
nákup nové osmiveslice za přispění dotace od MČ Praha 5.

Na podzim roku 2021 nás bohužel opustil legendární trenér, který stál za 
mnoha klubovými i reprezentačními úspěchy, pan Jiří Ulč. Po skončení práce 
reprezentačního trenéra se věnoval činnosti ve svém klubu jako správce i jako 
trenér kategorie rekreačních veslařů.

Vítězná osma z roku 1975: A. Kotil, S. Dostál, J. Pokorn,ý Z. Peck,a V. Mls, E. Vlach, 
P. Lakomý, J. Leneček, korm. L. Vébr

Milan Maleninský Magdaléna Šarbochová Jiří Ulč
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VESLAŘKY A VESLAŘI PRAŽSKÉ SLAVIE NA 109. ČEZ PRIMÁTORKÁCH POPRVÉ VYJEDOU V ÚPLNĚ NOVÝCH DRESECH OD SPOLEČNOSTI 
NEW WAVE, KTERÉ NAVRHLA SVĚTOZNÁMÁ ČESKÁ VÝTVARNICE A DESIGNÉRKA ZUZANA OHAREK BAHULOVÁ. DESIGN DRESŮ RESPEK-
TUJE DLOUHOU A BOHATOU HISTORII KLUBU, ZALOŽENÉHO UŽ V ROCE 1885, V MODERNÍM A NADČASOVÉM ZTVÁRNĚNÍ. VÝKONY 
 SLÁVISTICKÝCH VESLAŘEK A VESLAŘŮ PODPOŘÍ NEJMODERNĚJŠÍ STŘIH A ŠPIČKOVÉ MATERIÁLY.

Příběh slávistických dresů

Sedí u dlouhého stolu. Chlapi, veslaři, bruslaři. Popíjejí pivo. Nejsou 
tu náhodou. Už dlouho mají v hlavách nápad. Víme, jak je veslování 
v Čechách oblíbené. Tolik mladých lidí by rádo veslovalo. Ale kde?  
Je tu i vážený pan Josef Renner, mecenáš sportů. 

Toho večera, 17. 10. 1885, se oněch osm chlapů domluvilo, že založí 
klub. Zmiňovaný Josef Renner se stal prvním předsedou. O rok později 
vzniká název klubu. 

VK Slavia Praha navždy symbolizuje bílé písmeno „S“ na červeném 
podkladu. Také vlajka, která v sobě zachovává 8 členů v podobě střídají-
cích se červenobílých pruhů, se stane symbolickou. Změna vzhledu dresu 
je řízena právě tradicí a vrací slávistické „S“ na zadní část kombinézy. 
Slávisté hrdě ponesou symbol a tradici na každý svůj závod.

Veslování v moderním kabátu
VK Slavia Praha se představí v nových dresech designérky Zuzany Oharek Bahulové

Designérka, animátorka a v minulosti profe-
sionální veslařka. Jejím největším sportovním 
úspěchem je čtvrté místo z mistrovství světa 
v přímořském veslování v řeckých Thessaloni-
kách. Sportovní kariéru přerušilo vážné zranění 
a od té doby se Zuzana naplno věnuje designu 
a animaci. Žije ve Zlíně, kde vede oddělení 
designu a konstrukce v Centru výzkumu obou-
vání na Univerzitě Tomáše Bati. 

Její dresy se objevily na olympiádách 
v Londýně, v Riu De Janeiro, Pchjončchangu 
nebo Tokiu. Tvoří kolekce jak pro  individuální 
sportovce, tak i mezinárodní veslařskou fede-
raci či týmy Německa, Maďarska, Slovenska 
a jamajské bobistky. Je držitelkou doktorátu 
z animace a během studií absolvovala několik 
prestižních zahraničních pobytů. Jedním z nich 
byl na CalArts v USA založený Waltem Disneym. 
 Veslařské kolekce navrhuje již od roku 2009.

„Není slavnostnější akce, kde představit 
tyto ikonické dresy. Primátorky jsou opravdu 
legendou mezi závody a jsem moc ráda, že nové 
dresy spatří světlo světa právě zde v Praze. Že 

MGA. ZUZANA OHAREK BAHULOVÁ, PH.D.
alias „Zuzka“

Iniciátor myšlenky: Ing. David Douša
VK Slavia: Mgr. Martina Součková
Design: MgA. Zuzana Oharek Bahulová, Ph.D.
Výrobce dresů: New Wave Sportswear GmbH
New Wave vyvíjí a vyrábí funkční oblečení pro veslaře již od roku 1988.  
Od roku 1991 je také partnerem FISA pro merchandising.

jsou navrženy pro VK Slavia je o to pikantnější, 
protože jsem ještě před nějakou dobou proti 
holkám slávistkám závodila. Šité jsou z nejkvalit-
nějších švýcarských látek v Německu společností 
New Wave, ale navržené u nás v Čechách, což 
jde ruku v ruce s českou veslařskou historií. Na 
jejich vzniku má také velký podíl David Douša 
z agentury RAUL, který se zasloužil o to, že jsem 

se se Slavií na tvorbě dresů domluvila a můžeme 
je nyní při závodě představit světu,“ dodává 
designérka. 

Pokud i vy chcete mít na svém tričku grafiku 
od Zuzany Bahulové, dorazte ke stánku s upomín-
kovými předměty 109. ČEZ Primátorek a pořiďte 
si stylové bavlněné tričko, které vám 109. ročník 
legendárního závodu bude připomínat.



Váš individuální 
výrobce veslařského 
oblečení
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DCDC

Pohled na Primátorky, dress code 
i luxusní vozy Lexus očima Jana Černého

JAN ČERNÝ
designér

„Byl bych rád, kdyby  
se  Primátorky staly ikonickými  

nejen pro veslování, ale i pro módu, 
která se na nich nosí.“

Honzo, čím jsou pro vás osobně pražské 
 Primátorky, co se vám pod nimi vybaví?

Líbí se mi na tom hlavně ta dlouholetá 
tradice a to, že se taková kulturně-sportovní 
událost odehrává v kulisách přímo v centru 
Prahy.  Vyšehrad, Vltava a náplavka. To mi přijde 
skvělé.
Pokud byste se mohl ocitnout v jakémkoli roce 
za celou historii závodu, který byste si vybral 
a proč?

Já osobně bych volil ty nejstarší ročníky, 
zajímal by mě ten kontrast, jak vypadala akce 
tehdy oproti té dnešní. Porovnával bych hlavně 
atmosféru a celkově naladění závodu. 
Zaměřujete se především na streetwearovou 
módu, Primátorky jsou akcí s vlastním dress 
codem, který zní „smart casual“. Co se ve vás 
mísí při pohledu na jejich dřívější lesk a slávu, 
dámy v šatech se zdobenými deštníčky v rukou 
či s velkými klobouky na hlavě, pánové ve 
slušivých oblecích? Daří se podle vás z hlediska 
módy udržet jejich odkaz v současném pojetí? 

Vždy je na čem pracovat. Co se týče našeho 
národa a módy jako takové, tak to platí dvojnásob. 
Mám pocit, že i díky minulým režimům v nás 
byla trošku ubita ta přirozenost hezky se oblékat. 
Dress code Primátorek dává prostor mít na sobě 
hezké věci. Smart casual se dá obléct vkusně, ale 
i nevkusně. Záleží na zvolení jednotlivých kousků. 
Takový event by si zasloužil, aby se k němu přistu-
povalo s respektem, a to i co se módy týče.
Primátorky se svým dress codem převyšují 
kdejakou sportovní událost. Těší vás držení právě 
této tradice, nebo by bylo přínosnější převlečení 
do modernějšího kabátu? Máte pocit, že stano
vený dress code motivuje mladší generace 
k zamyšlení nad zvolením těch správných kousků?

Naopak. Dal bych tomu ještě větší úctu 
vzhledem k tradici. Akce jako tahle si to zaslouží. 
Za mě se třeba skvěle obléká pan Pohlreich. 
Na to, že je to profesionální šéfkuchař, je vždy 
oblečen perfektně. Jeho práce je sice také 
kreativní, ale jinak než v oblasti módy, a i přesto 
je vidět, že má pro módu cit. Smart casual dává 
prostor obléct se každému tak, jak uzná za 
vhodné. Třeba konkrétně pan Pohlreich si může 
dát košili od japonského návrháře, které rád nosí, 
a k tomu volné kalhoty, zatímco někdo by mohl 
zvolit úplně jiný typ ouftitu a obojí bude správně. 

Jaký máte vztah ke sportu a k veslování?
Asi jako většině kreativních lidí, můj mozek 

sport většinou upozaďuje, ale v poslední době 
jsem si našel super sport, kterým je bouldering. 
Chodím lézt na stěnu bez jištění. To mě hodně 
chytlo. Člověk u toho musí přemýšlet, vymýšlet 
taktiku, volit správnou trasu. 

Veslování je mi dost blízké, protože moje 
nejlepší kamarádka ze střední školy byla právě 
veslařka. Vlastně pořád je, ale teď už spíš učí 
mládež. Díky tomu jsem byl veslování blízko, 
i když jsem ho nikdy nevyzkoušel. 

MÁ VLASTNÍ LEXUS S RORSCHACHOVÝM VZOREM TYPICKÝM  
PRO JEHO ZNAČKU, NA SVĚDOMÍ MÁ RENESANCI KULTOVNÍCH BOT  

PRESTIGE A JEJICH VLASTNÍ EDICI PRESTIGE X JAN, NEOTŘELÝ  
POHLED NA STREET WEAROVOU MÓDU A KOLEKCE SVÉ ČISTĚ  

PÁNSKÉ MÓDY. JAK POHLÍŽÍ TENTO MLADÝ DESIGNÉR NA TRADIČNÍ 
VESLAŘSKOU UDÁLOST S VLASTNÍM DRESS CODEM?
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Proslavil jste se mimo jiné vdechnutím nového života 
obuvi značce Prestige, které jste navrhl její speciální 
edici a vtiskl jí znovu aktuálnost. Co z vaší tvorby mohou 
návštěvníci obléci při návštěvě náplavky Rašínova 
nábřeží dle zadaného dress codu? 

Pokud ode mě mají Prestige X Jan, tak doporučuji 
určitě ty, protože náplavka Rašínova nábřeží má pořádné 
kočičí hlavy. Když si je navíc vhodně oblečou a vynechají 
mikinu a roztrhané džíny, tak jsou naprosto schůdné i na 
takovou akci. Pokud ode mě má někdo třeba oblek na míru, 
tak využít i ten, třeba sako nebo kalhoty zvlášť s dalšími 
kousky. Byl bych rád, kdyby se Primátorky staly ikonické 
nejen pro veslování, ale i pro módu, která se na nich nosí. 
Nerad bych se opakoval, ale posouvat se stále máme kam. 
Co byste návštěvníkům prvního červnového víkendu, 
v rámci kterého se 109. ročník  Primátorek uskuteční, 
vzkázal a doporučil? Co by neměli opomenout, na co  
by naopak měli zcela zapomenout?

Na úvod bych rád řekl, že nejsem stylista, ale designér. 
To je relativně dost odlišná věc. Já si často netroufám 
říkat lidem, co by si měli nebo neměli oblékat. Ale v této 
otázce můžu použít pravidla, kterými se řídím já sám, když 
se oblékám na nějakou akci. Vždycky fungují dvě zásady. 
První pravidlo je obléct si jednu, nebo minimálně u mužů, 
více společenskou věc, například sako nebo košili a doplnit 

ji o uvolněnější kalhoty. Mnohdy díky tomu vytvoříte 
opravdu zajímavý look. Když se zvolí opak ve smyslu 
společenských kalhot nebo širokých kalhot s puky, které 
se doplní o hezky střiženou mikinu nebo oversized heavy 
triko, je to také super. K tomu minimalistické jednoduché 
tenisky. Druhé pravidlo je v barvách. Vždy na tento typ 
eventů, pokud nemáte zrovna cit pro barvy, jít do tlume-
ných barev. Nebál bych se míchat jen černou a bílou. Tím 
eliminujete nějakou chybu. 
Vy se letošních Primátorek účastníte jako ambasador 
značky Lexus. Co je vaším hlavním pojítkem? V čem 
se názorově setkáváte a prolínáte, co na značce Lexus 
nejvíce  oceňujete?

Pro mě je to hlavně v tom, že já osobně  obdivuji 
japonskou preciznost. Všechny věci mají vychytané do 
posledního detailu. Fascinuje mě to, protože já sám s tím 
občas bojuji. Také bych to tak rád dělal. Ale vzhledem 
k tomu, že v módě musím občas dělat rychlá rozhod-
nutí, to pokaždé nejde. To mě inspiruje. Lexus nepůsobí 
starosvětsky, ale přesto je luxusní. Nepůsobí okázale, ale 
každý vidí, že se jedná o luxusní automobil v moderním 
a současném pojetí. 
Oblékáte sebe i vlastní vůz Lexus do stejného designu, 
to je luxusní kombinace. Co pro vás luxusní auta 
 představují?

Luxusní auta mě baví. Každý den, když usedám do 
svého Lexusu, si uvědomuji, jak krásné auto to je, a třeba 
jeho interiér miluji čím dál víc. Je vyšperkovaný a kvalitně 
udělaný. Oceňuji detaily, které dělají z jízdy opravdový 
zážitek a komfort. Tohle pravidlo platí u všeho, ale mám 
pocit, že u aut dvojnásob. 
Sám vlastníte vůz Lexus, v čem je ten váš  jedinečný? 
Jaký máte model? 

Mám Lexus UX 250h. Celý ho mám potištěný svým 
signature Rorschachovým vzorem. Ten je typický pro moji 
značku. 
Proč by návštěvníci určitě neměli opomenout návštěvu 
Lexus zóny a měli by využít nabídku testovacích jízd? 
Proč právě Lexus?

Já sám jsem už za svůj život v pár autech jel a Lexus 
mě naprosto nadchnul. Už jen tím, že se jedná většinou 
o hybridy nebo elektro mobily. Lexus je svižný a silný, to  
mě baví nejvíc. A nemůžu zapomenout na detaily, které 
jsem již zmiňoval. Návštěvníci by si to měli přijít vyzkoušet.
Odkud se nejraději na závod díváte a bude možné se 
s vámi potkat?

Určitě se na náplavce uvidíme a moc se na to těším. 
Minule jsem koukal z lodě a to mi přišlo hezky symbo-
lické. Těším se na viděnou na náplavce Rašínova nábřeží 
v rámci 109. ČEZ Primátorek.

DRESS CODE PRIMÁTOREK: 
SMART CASUAL 
Veslování je jedním ze sportů, který nám 

dali angličtí gentlemani v 19. století. Některé 

prestižní závody si udržují svůj retro půvab 

a pražské Primátorky nejsou výjimkou. Pokud 

chcete podpořit atmosféru akce, která vzpo-

míná na kořeny sportu v Čechách, pamatujte 

na zadaný dress code a moderním oblečením 

uctěte historický význam této akce.

DÁMY
	z Sukně, šaty  

i kalhoty všech střihů.

	z Dobře padnoucí košile, halenka nebo top.

	z Sako, blejzr nebo propínací svetr.

	z Tmavě modrá, béžová, bílá, černá nebo 

světlé pastelové a pudrové odstíny.

	z Menší kabelka nebo psaníčko.

	z Elegantní sandály, lodičky nebo baleríny.

	z Zajímavý výraznější šperk, kabelka či 
boty, případně klobouk. 

PÁNOVÉ
	z Společenské kalhoty nebo chinos.

	z Šortky z kvalitního materiálu.

	z Kvalitní, dobře padnoucí košile s dlouhým  

rukávem libovolné barvy i vzorku nebo 

polo triko.

	z Sportovní sako, blejzr nebo lehký svetr.

	z Mokasíny, monk shoes, driving shoes 

nebo boat shoes.

	z Hodinky, sluneční brýle, kožená kabela, 

ozdoba do klopy, klobouk.
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Dukla Praha 18

VK Olomouc 13

VK Blesk 13

VK Slavia Praha 13

VK Smíchov 11

ČVK Praha 10

LS Brno 8

ČVK Brno 8

VK Bohemians 6

TJ Neratovice 6

ČVK Pardubice 5

Slavoj Litoměřice 4

KVM 1881 Mělník 4

VK Kondor Brandýs 4

VK Hodonín 3

Slávia Děčín 3

SVŠT Bratislava 2

Lokomotiva Beroun 2

VK Ohře Louny 2

TJ Jiskra Otrokovice 2

Jindřichův Hradec 2

Jiskra Třeboň 2

SVK Břeclav 2

VK Perun Ostrava 1

VK Přerov 1

Dukla Liberec 1

SK Hamr 1

VK Štětí 1

ČAC Roudnice 1

Dukla Praha 48

ČVK Praha 15

ČAC Roudnice 10

VK Blesk 6

VK Slavia Praha 6

KVM 1881 Mělník 3

SVK Břeclav 2

ČVK Brno 1

VK Olomouc 1

VK Smíchov 1

Dukla Praha 11

VK Blesk 5

VK Smíchov 4

VK Olomouc 3

Lokomotiva Beroun 3

VK Slavia Praha 3

ČVK Praha 3

LS Brno 2

VK Bohemians 1

ČVK Pardubice 1

Dukla Praha 40

VK Slavia Praha 31

VK Blesk 14

KVM 1881 Mělník 7

ČVK Praha 7

ČVK Pardubice 4

ČVK Brno 3

ČAC Roudnice 3

Dukla Terezín 2

SVŠT Bratislava 2

VK Bohemians 2

SVK Břeclav 2

Jindřichův Hradec 1

VK Smíchov 1

Chemička Ústí n. Labem 1

VKM Uh. Hradiště 1

VK Fatra Napajedla 1

OSMY MUŽŮ – ČISTÁ POSÁDKA
PRIMÁTORSKÉ OSMIVESLICE

OD ROKU 1910

OSMY MUŽŮ – SPOLEČENSTVÍ

PRIMÁTORSKÉ OSMIVESLICE
OD ROKU 1910

OSMY JUNIORŮ

O ZLATÉ VESLO HL. M. PRAHY
OD ROKU 1958

(čisté posádky i společenství)

SKIF MUŽŮ

JARNÍ SKULÉRSKÝ ZÁVOD 
RÖSSLERA-OŘOVSKÉHO

OD ROKU 1895

ST

Statistiky počtu vítězství
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OSMY ŽEN
OD ROKU 1934

(čisté posádky i společenství)

OSMY DOROSTENEK

O CENU VK BLESK
OD ROKU 2001

(čisté posádky i společenství)

OSMY DOROSTENCŮ

O CENU VLTAVY
OD ROKU 1988

(čisté posádky i společenství)

SKIF ŽEN

O STUHU PODOLÍ
OD ROKU 1959

VK Olomouc 9

VK Slavia Praha 6

Slávia Děčín 5

KVM 1881 Mělník 5

TJ Neratovice 5

VK Blesk 4

VK Přerov 4

VK Bohemians 3

Jindřichův Hradec 3

Slavoj Litoměřice 2

ČVK Pardubice 2

ČVK Praha 2

VK Smíchov 2

Jiskra Třeboň 2

SK Hamr 2

SVK Břeclav 2

VK Kondor Brandýs 1

LS Brno 1

VK Ohře Louny 1

VK Štětí 1

Lokomotiva Beroun 1

VK Lysá n. L. 1

TJ Jiskra Otrokovice 1

VK Blesk 10

ČVK Praha 9

Jiskra Třeboň 6

VK Olomouc 4

VK Slavia Praha 4

VK Kondor Brandýs 4

Jindřichův Hradec 3

VK Bohemians 3

ČVK Pardubice 3

Slávia Děčín 3

TJ Neratovice 3

ČVK Brno 3

TJ Jiskra Otrokovice 2

LS Brno 2

Slavoj Litoměřice 2

VK Přerov 2

KVM 1881 Mělník 2

VK Lysá n. L. 2

Lokomotiva Beroun 2

Chemička Ústí n. Labem 2

SVK Břeclav 2

VS Tábor 1

SK Hamr 1

VK Smíchov 1

Lokomotiva Nymburk 1

VK Boletice 1

VKM Uh. Hradiště 1

ČVK Praha 22

VK Slavia Praha 22

VK Blesk 16

VK Smíchov 15

Slávia Děčín 13

ČVK Brno 12

VK Bohemians 11

VK Olomouc 10

LS Brno 8

Chemička Ústí n. Labem 7

VK Přerov 2

TJ Neratovice 3

Dukla Praha 3

Jindřichův Hradec 2

ČVK Pardubice 2

TJ Jiskra Otrokovice 2

Slavoj Litoměřice 2

Lokomotiva Beroun 2

SVŠT Bratislava 2

SK Hamr 2

Jiskra Třeboň 1

VK Ohře Louny 1

VK Boletice 1

ČAC Roudnice 1

VK Slavia Praha 15

ČVK Praha 12

VK Smíchov 8

ČVK Pardubice 7

VK Bohemians 3

SVŠT Bratislava 3

Slávia Děčín 3

KVM 1881 Mělník 2

VK Hodonín 2

Jiskra Třeboň 1

VK Ohře Louny 1

VK Boletice 1

ČAC Roudnice 1

v primátorských závodech





Určeno osobám starším 18 let. 
Vychutnávejte zodpovědně. Děkujeme.   

www.staropramen.cz

VYLEPŠENÁ RECEPTURA 
S PLNĚJŠÍ CHUTÍ

OCHUTNEJTE
STAROPRAMEN 12



109.  ČEZ Pr imátorky |  4 .  a  5 .  6 .  2022 |  www.cezprimatorky.cz

Michal Cihlář | Bez názvu Julius Reichel | Silver

Vážení přátelé,
spojuje nás vášeň ke sportu, který přináší euforii, dramata a krásu. 

Stejně jako umění. Sport a umění dokážou pomáhat, překonávat překážky, 
inspirovat. Hlavně nás však neskutečně baví.  

Projekt Sport in Art, který vám chceme představit, podporuje sport 
skrze umění a umění skrz sport. Hledá synergie, které jsou přínosné pro 
oba světy a které k nim přitáhnou pozornost.

Sport in Art je první platformou, která systematicky propojuje světy 
umění a sportu. Přitom je to s podivem, umění inspirované sportem 
doprovází lidstvo už po tisíciletí. Vzpomeňte si například na dokonalé 
zachycení pohybu v soše Diskobola. 

Máme v úmyslu postihnout všechno důležité, co se v oblasti vizuál-
ního umění odrážejícího sport odehrává. Hledáme, nacházíme a iniciu-
jeme tvorbu, která se tématem sportu zabývá. Stejně tak tomu 
je i v případě výstavy ROW ROW ROW, na kterou jste srdečně zváni.

Přidejte se k nám, přečtěte si rozhovory s inspirativními autory nebo 
se podívejte na aktuálně nabízená díla na www.sportin.art. Pokud chcete 
dostávat aktuální informace, přihlaste se k newsletteru. Rádi se s vámi 
potkáme, poslechneme si váš názor nebo doporučíme zajímavou tvorbu. 
Vítejte na palubě.

Výstava ROW ROW ROW
Umělecká díla současných českých výtvarníků jako

reakce na tradiční veslařský závod Primátorky

Primátorky jsou veslařským závodem, který získal kultovní status. Jeho 
věhlas je srovnatelný snad jen s překážkovým dostihem Velká pardubická 
nebo se závodem v běhu na lyžích Jizerská padesátka. Primátorky jsou 
pokládány za takzvané rodinné stříbro: překračují pouhý sportovní rámec 
a mají významný společenský a kulturní přesah. 

Toto postavení chceme zdůraznit a posílit prostřednictvím výstavy 
souboru obrazů, soch, grafik a fotografií od současných umělců, které Primá-
torky přímo inspirovaly ke vzniku neobyčejných děl. Mezi vybranými autory 
jsou například malíři Alena Anderlová, Milan Cais, Marek Číhal, Jiří Hauschka, 
Karel Jerie, Julius Reichel a Karel Štědrý, grafik Michal Cihlář, sochařka 
Paulina Skavová, ilustrátorská dvojice Tomski&Polanski či designérka Zuzana 
Bahulová (videoart). Vyznačují se osobitým rukopisem, přičemž jejich stylové 
rozpětí zahrnuje expresivní, realistický i abstraktní projev pojetí. Celek slibuje 
zajímavou dynamickou, nevšední podívanou, jež se vymyká z běžné galerijní 
výstavní rutiny. 

Vzniklá kolekce je jedinečná i v mezinárodních souvislostech, dosud 
se totiž obdobná výtvarná přehlídka ještě neuskutečnila. Bude prezento-
vána jednak formou výstavy, která bude doprovázet 109. ročník Primá-
torek, jednak publikací, která zasadí jednotlivé umělce a jejich veslováním 
ovlivněnou tvorbu do širšího kontextu sportovně zaměřeného malířství 
či  sochařství. Kurátorem expozice i autorem knihy je renomovaný kritik 
a teoretik umění Petr Volf, který se tematice sportu v umění dlouhodobě 
věnuje (viz monografie Sport je umění, vydaná v roce 2015 v nakladatelství 
KANT). Autorkou instalace výstavy je architektka Mariana Hanková (Olgoj 
Chorchoj), jinak aktivní veslařka, jež se osobně Primátorek v minulosti 
zúčastnila jako závodnice.  

JAN DVOŘÁK
výkonný ředitel Sport in Art

PETR VOLF
kurátor výstavy

SVĚT,
KDE SE UMĚNÍ

SNOUBÍ S POHYBEM

Výstava probíhá: od 27. 5. do 9. 6. 2022
Místo: Kobka č. 17, Smíchovská náplavka, popup galerie Sport in Art
Otevírací doba: úterý až pátek 15.00–20.00, sobota a neděle 11.00–17.00

Vystavující: ALENA ANDERLOVÁ, ZUZANA BAHULOVÁ, MILAN CAIS, 
MICHAL CIHLÁŘ, MAREK ČÍHAL, JIŘÍ HAUSCHKA, KAREL JERIE, JULIUS 
REICHEL, PAULINA SKAVOVÁ, KAREL ŠTĚDRÝ, TOMSKI&POLANSKI

Alena Anderlová | Čtyřka

Paulina Skavová 
Strange Objects / Wings

Karel Štědrý | Němka

Karel Jerie | Vyšehradská zatáčka
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Jaký je váš osobní vztah ke sportu a jak se vám 
 pracovalo s tématem veslování? 

Téma sportu mě celkem baví, ale musím uznat, že 
díky zadání, jako je například výstava věnovaná praž-
ským Primátorkám, jsem musela zabrouzdat do nezná-
mých vod.
Co pro výstavu chystáte? 

Objekt, na kterém budu pracovat, přímo souvisí 
s tímto sportem, mám v plánu trochu přeobléci vesla 
do jiného kontextu, kabátku, než jak jsou užívaná, snad 
se mi to podaří. Ve své práci se zaměřím na vesla nejen 
jako na objekt, ale také jako na nástroj, jakousi relikvii 
tohoto sportu, kterou bych tímto chtěla uctít a oslavit. 
Vesla na mě působí jako křídla, která víří vodní hladinu, 
až se nad ní skoro vznášejí. Tato lehkost a současně 
dynamika mě velmi inspiruje.
Není to poprvé, kdy pracujete se sportovní tematikou. 
Jako první se mi vybaví busta Mika Tysona nebo 
peříčkové boxerky. Proč zrovna box? Zabrousila jste 
ve své tvorbě i do jiné sportovní disciplíny, než je box 
a veslování? 

Do světa boxu mě vtáhl Jiří Sozanský a náš první 
pes, kterého jsme si s manželem pořídili a který se 
 jmenoval Tyson. Díky tomu vznikla sochařská dvojice 
Tyson a Tyson. Box je velmi fyzický, tělesný sport. 

Boxerské rukavice jsou takové podivné bizarní objekty, 
které mě fascinovaly svým tvarem a materiálem a které 
jsem si opět přetvořila k obrazu svému. Baví mě věci 
přetvářet. První sport, který mě ovlivnil a měl přesah 
do mé tvorby, byla sportovní broková střelba, které 
se profesionálně jako trenér věnuje můj manžel. Ještě 
za studií na Akademii výtvarných umění jsem vytvářela 
obrazy z prázdných brokových nábojnic – byly to 
takové mandaly.
Asi bych se normálně neptala na tak osobní otázku, 
ale v tomto případě… Váš manžel je Petr Zvolánek, 
trenér olympijských sportovců ve střelbě. Tady máme 
krásné propojení umění a sportu. Jak to funguje?  
Jste živým důkazem, který rozbíjí stereotypní tvrzení, 
že umění a sport se neslučuje? V jednom rozhovoru 
jsem zaslechla, že byste ani s umělcem žít nechtěla. 

Na tuto otázku jsem se těšila. Myslím, že naše 
spojení je velmi funkční, harmonické a oba jsme si 
s manželem předali tu část, která nás v něčem posunula. 
Tedy spojení sochařka a sportovní střelec je v našem 
případě ideální. Jsem člověk, který má rád pravidla. 
Sochařina je v umění celkem náročná disciplína a bez 
té bych toho v ateliéru moc neudělala. A to je možná 
podobné jako u sportu, kdy je to často právě o osobní 
disciplíně a důslednosti.

Pro výstavu ROW ROW ROW jste připravila rozsáhlý 
soubor pláten inspirovaných veslováním. Jak se vám 
s tímto tématem pracuje? 

Spojení vodní hladiny s figurálním motivem je mi 
blízké. Voda je jedním z živlů, který se často objevuje 
v mých obrazech. V minulosti jsem pracovala na tématu 
Jizerské padesátky a dá se říct, že i tam byla voda pří-
tomna, i když v jiném skupenství. Pro ROW ROW ROW 
jsem vytvořila 6 středních a řadu menších obrazů, které 
tvoří uzavřené cykly. Důležitou roli v obrazech hraje 
zrcadlení vodní hladiny a odraz slunce. V sérii menších 
čtvercových formátů posun slunce způsobuje svatozář, 
nebo naopak čertovské rohy. Čím více se závodník 
blíží k horizontu obzoru, mění se i jeho barevnost od 
čistě bílé až po červenou. Motiv svatozáře se objevuje 
i u obrazu většího formátu, kde se zároveň zrcadlí 
i postava závodnice. Na obraze čtyř závodnic se zase 
zrcadlením jejich odrazu mění čtyřveslice v osmiveslici. 
Samostatnou sérii tvoří cyklus veslařů stojících na břehu 
s vesly v ruce. Nemohou plout, protože řečiště řeky je 
vyschlé nebo v jiném obraze zarostlé trávou. V dalších 
obrazech jsem malovala jednotlivé sekvence záběrů 
vesel tak, aby obrazy šly rozpohybovat a vytvořit z nich 
video. V obraze čtyř závodníků vytvářejí překřížená vesla 
trojúhelníkovou abstraktní strukturu. 

Ve vaší tvorbě je charakteristické použití šablon, díky 
kterým pak dokážete jednotlivé figury (sportovce) 
multiplikovat a abstrahovat až do nejrůznějších geo
metrických obrazců. Jak to vzniká? Popsala byste mi 
proces toho, jak se z poměrně konkrétních figurativ
ních maleb stanou téměř až kaleidoskopické útvary? 

Posádka osmiveslice mi synchronizací pohybu 
připomíná jeden společný organismus. Napadlo mě 
vytvořit „vodní květ“ o osmi „okvětních plátcích“ (lodích) 
plující po hladině. Vzniklo několik variant, které se dají 
vzájemně animovat tak, že se obrazy skutečně hýbají, 
jako samotní veslaři. Použití šablon je ideální k vytvoření 
různých variací.
Už na obrazech pro výstavu ROW ROW ROW můžeme 
vnímat specifický cit pro barvu a barevné kompozice. 
Ta se opakuje i ve vaší další tvorbě. Používáte pouze 
akryl? Jak byste popsala svůj proces malby, věnujete 
se vždy jednomu obrazu, dokud není hotový, nebo 
pracujete na více plátnech současně? 

Jsem zvyklá pracovat v sériích na více obrazech 
najednou. Obrazy začínám barevným pozadím, většinou 
akrylem, na který si rozvrhnu uhlem kompozici. Pokračuji 
olejem nebo akrylem. Využívám často i otisk reliéfních 
šablon, které si vyřezávám z papíru. Šablony naválím 
pomocí válečku barvou a tlakem přenesu na plátno.

PAULINA SKAVOVÁ

Významná česká sochařka, scénografka, konceptuální 

výtvarnice. Na pražské AVU navštěvovala ateliéry Karla 

Nepraše a Milana Knížáka. Ve své tvorbě svébytným 

způsobem rozvíjí tradici figurálního sochařství.

PAULINA SKAVOVÁ JE UMĚLKYNĚ, JEJÍŽ PRÁCE 
SE POHYBUJE NA POMEZÍ SOCHY A KONCEPTU. 
ROZVÍJÍ TRADICI FIGURÁLNÍHO SOCHAŘSTVÍ, 
KTERÉ JE V JEJÍM PŘÍPADĚ HRAVÉ A ČASTO 
EROTIZUJE ŽENSKOU KRÁSU. DOČKÁME SE 
TOHO I V PŘÍPADĚ OBJEKTŮ PRO VÝSTAVU ROW 
ROW ROW? 

SPECIFICKÁ, MAGIČNEM NASÁKLÁ ATMOSFÉRA 
NA POZADÍ LIDSKÝCH ČI ZVÍŘECÍCH FIGUR 
A BAREVNÉ OHŇOSTROJE, JEŽ NA PLÁTNECH 
HARMONICKY STŘÍDAJÍ SVÉ ŽIVÉ ODSTÍNY. 
OBRAZY ALENY ANDERLOVÉ SI VÁS PODMANÍ. 
VČETNĚ TĚCH, KTERÉ PŘIPRAVILA PRO VÝSTAVU 
ROW ROW ROW.

ALENA ANDERLOVÁ

Absolventka AVU v ateliéru Michaela Rittsteina, jejímž hlavním 

výrazovým prostředkem je figurální malba. V její tvorbě se snoubí  

cit pro barevnou kompozici a práce se světlem, skrze níž  

vdechuje svým postavám jakousi magickou auru.

Paulina Skavová: 
Sochařina je jako  
sport – o osobní 
disciplíně  
a důslednosti

Alena Anderlová: 
Posádka osmives
lice mi připomíná 
synchronizací  
pohybu jeden spo
lečný organismus
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6.  NÁPLAVKA POD HOŘEJŠÍM 
NÁBŘEŽÍM NA SMÍCHOVSKÉ STRANĚ 

Dobrý pohled na prostor cíle.

4. VYŠEHRADSKÉ HRADBY

Unikátní „ptačí“ pohled na celou trať 
kombinovaný s úžasnými výhledy na Vltavu 
a Pražský hrad.

1. VESLAŘSKÝ OSTROV

Zde můžete vidět startovní přípravy závodníků i lodí, 
taktické porady, nervozitu před startem i energii, s níž 
lodě vyrážejí na trať.

5. ŽELEZNIČNÍ MOST

Jedinečné místo, kde vám doslova pod nohama projedou 
stovky závodníků Primátorek. Sledujte z jižní lávky, jak si 
vaši favorité poradí s unikátní vyšehradskou zatáčkou,  
nebo ze severní lávky povzbuďte posádky při nájezdu  
do finiše.

3. ČESKÝ YACHT CLUB PODOLÍ

Místo, odkud je vidět přehledně celá trasa 
závodu.

2. CÍSAŘSKÁ LOUKA

Umožňuje jak blízký pohled na start, tak i na klíčový úsek 
závodu – zatáčku pod Vyšehradem. Ze severního cípu 
ostrova je pak možné vidět prakticky celou závodní trať.

8. PALACKÉHO MOST 

Krásný pohled na finiš.

7. RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ – NÁPLAVKA 

Prostor cíle s velkoplošnou obrazovkou, na níž se promítají 
záběry z tratě, ponton pro vyhlašování vítězů, kavárna a jiné 
občerstvení, dětské atrakce, doprovodný program. Zde zažijete 
pravou závodní atmosféru, napětí při finiši i radost vítězů.

Odkud sledovat
109. ČEZ Primátorky
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Veslařské závody můžete sledovat z obou břehů Vltavy. Kvůli zatáčce pod Vyšehradem  
ale jen některá místa poskytují pohled na celou dvoukilometrovou trať.  
Tady jsou naše tipy, odkud závod sledovat.





109.  ČEZ Pr imátorky |  4 .  a  5 .  6 .  2022 |  www.cezprimatorky.cz

Dušane, je to dlouhých 29 let od pořádání této soutěže, 
tedy seniorského mistrovství světa ve veslování v Rači
cích. Z jakého důvodu se to podařilo až po tolika letech, 
co všechno tomuto úspěchu předcházelo?

Přidělení „velkého“ mistrovství světa si každý pořadatel 
musí zasloužit a nejprve odpracovat organizací nižších 
soutěží v kategoriích U19 a U23. Po velmi úspěšném 
seniorském mistrovství Evropy v roce 2017 naše ambice 
přirozeně směřovaly k MS. Z finančního hlediska je to 
takřka o jeden řád vyšší úroveň, a proto jsme začali od 
píky, tedy od zajištění finanční podpory od státu. To se 
nám začátkem roku 2018 podařilo a vyrazili jsme do boje 
s ostatními konkurenty. Těmi byli Litevci a Srbové.
Co konkrétně rozhodlo v prospěch před jinými 
 kandidáty?

Račice zvítězily z mnoha důvodů, měli jsme finanční 
garanci přímo od vlády, veslařský kanál na světové úrovni 
s doplněnou infrastrukturou z let 2015–2018 a v nepo-
slední řadě za sebou hned několik úspěšných předchozích 
šampio  nátů včetně mistrovství Evropy.
Privilegium pořádat druhou nejvyšší veslařskou soutěž 
je úspěch nejen pro vás, Český veslařský svaz, ale beze
sporu i pro celou Českou republiku. Jaké benefity byste 
vyzdvihl nejvíce?

Světový šampionát přinese naší zemi finanční 
i společenský užitek. Na mistrovství se objeví kromě týmů 
z celého světa i spousty fanoušků, kteří kromě samotných 
závodů poznají naši zem a utratí nějakou tu korunu. My si 
vedle toho slibujeme od mistrovství světa i zvýšený zájem 

o náš sport, čímž zvýšíme i náborový potenciál pro naše 
veslařské kluby.
Dlouhé roky jsme vás viděli v pozici předsedy Českého 
veslařského svazu, nyní jste přesedl do role prezidenta 

organizační komise právě MS ve veslování. Jak tuto 
změnu hodnotíte?

Musím se přiznat, že je to příjemná změna. Byl jsem 
místopředsedou, poté předsedou svazu od roku 2000 až 

LABE ARÉNA LETOS NA PODZIM HOSTÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA VE VESLOVÁNÍ, 
TEDY DRUHOU NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ PO OLYMPIÁDĚ. O CESTĚ K TÉTO POŘA-
DATELSKÉ CTI JSME SI POVÍDALI S PŘEDSEDOU ORGANIZAČNÍHO VÝBORU 
DUŠANEM MACHÁČKEM.

Nejlepší světoví veslaři
po 29 letech zpět v Račicích

DUŠAN MACHÁČEK
předseda organizačního výboru

„Poslední světový šampionát  
na našem území se konal v roce 1993 
a na nějakou dobu tu zase nebude. 

Každý srdcem veslař by si neměl  
tuto příležitost nechat ujít.“

DM
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do loňska. Zatímco práce na svazu je de facto stále stejná v průběhu každé 
sezóny, pořádání mezinárodních akcí je pokaždé něco jiného. A není to jen 
o Račicích. Například v roce 2020 jsme si „odskočili“ do Prahy pořádat halové 
mistrovství Evropy, a to byla opravdová pořadatelská výzva! S kolegy z Račic 
tvoříme už sehraný a stabilní organizační tým od roku 2015. Díky tomu se 
nám daří pořádat nejen veslařské, ale i kanoistické akce cílevědomě a bez 
chaosu. 
Jaké jsou přednosti tohoto místa? 

Račický kanál veslaři dobře znají z minulých let, a tak pro nikoho 
nebude náš šampionát žádnou velkou hádankou. Labe aréna je umělý kanál 
s potřebnou infrastrukturou a zázemím, s asfaltovou cestou po obou stra-
nách kanálu, s ubytováním a stravováním přímo na závodišti. 
Přibližte nám program akce, na co se diváci mohou těšit? Jak se pohybuje 
cenová relace vstupenek?

Závodní program je osmidenní, finálové jízdy jsou naplánovány na 
poslední tři dny šampionátu, tj. na 23.–25. 9. 2022 a vstupenky jsou již 
v prodeji. Jsou k dispozici ve třech úrovních, a to na krytou tribunu, na 
otevřenou tribunu a ke stání. Zakoupení je možné v balíčcích na 8 dní, 4 dny 
a na 2 dny. Ceny se pohybují v rozmezí od 250 Kč za úvodní den ke stání 
v předprodeji až po permanentku na 8 dní na krytou tribunu za 4 000 Kč. 
Bude možné sledovat přímý přenos, případně kde sledovat závody online?

V televizi budou moci diváci sledovat boje od čtvrtka 22. 9. až do neděle 
25. 9. Úvodní jízdy od neděle 18. 9. do středy 21. 9., poté budou na streamu 
Worldrowing.com.
Závody proběhnou v druhé polovině září, na čem v současnosti  
pracujete?

Nyní začínají týmy objednávat ubytování, pracujeme na propagaci 
šampio nátu, slavnostním zahájení a průběžně připravujeme kanál na vrchol 
sezóny. Kromě toho musíme dotáhnout administraci dotace z Národní 
sportovní agentury.

O světová veslařská jména asi nebude nouze, představíte nám už 
konkrétní závodníky, na které se můžeme v září těšit?

To vám bohužel neprozradím, protože veslaři se přihlašují až 14 dní před 
akcí, mnoho posádek se teprve tvoří a ze zkušeností vím, že většina nomi-
nací se dělá až po SP v Luzernu v červenci. Nicméně jistě přijede kompletní 
světová elita včetně olympijských medailistů z Tokia.
Kdo z českých veslařů je podle vás želízkem v ohni? 

Správná otázka, ale už spíše na nového šéftrenéra reprezentace Ondřeje 
Synka. Za sebe nejvíce věřím loňským olympionikům a také mužské párovce, 
která loni v Račicích zvítězila na MS do 23 let.
Mají reprezentanti příležitost se představit v rámci Primátorek českému 
publiku, a tím je nalákat na velkou podívanou do Račic pro živé sledování 
závodu?

Ještě nedávno startovali na Primátorkách naši nejlepší reprezentanti 
v barvách Dukly a dalších vrcholových center v případě žen. To už tak není, 
nicméně nyní jsou ti nejlepší veslaři roztroušeni do svých klubových posádek 
a k vidění tak budou v barvách svých rodných veslařských klubů. Očekávám, 
že v září je na oplátku přijedou jejich kluboví parťáci podpořit do Račic 

a připojí se k nim i fanoušci českého a světového veslování, protože to bude 
nezapomenutelná podívaná!
Kdo se vedle vás podílí na pořádání těchto závodů?

Kromě několika kolegů, bývalých kanoistů, je organizační výbor složen 
vesměs z bývalých veslařů, popřípadě jejich rodinných příslušníků. Někteří 
z nich úspěšně závodili na MS i v roce 1993, jako např. Petr Blecha  
nebo Oldřich Hejdušek. 
Jaký je zájem ze strany dobrovolníků o práci? Hledáte případně nové tváře?

Ano, jistě! Dobrovolníci se rekrutují převážně z řad naší veslařské komu-
nity, ale vítáme i jakékoliv jiné. Díky předchozím akcím v Račicích a skvělé 
práci naší dobrovolnické šéfky Moniky Perglerové registrujeme o tuto práci 
velký zájem. Každopádně, kdo má ještě zájem, přihlaste se ideálně co 
nejdříve přes oficiální web MS www.rowingracice.com/cz/dobrovolnici.
Co ztvárňuje logo MS?

V roce 1993 a i později se spojovaly šampionáty s Prahou nebo Roudnicí 
a logo tvořil obrys Hradčan. V posledních letech jsme naučili naši komu-
nitu používat už jen název Račice a jako dominantu v logu máme symbol 
našeho kanálu v pozadí s horou Říp, která je ze závodiště krásně vidět. Obec 
Račice je oproti pořádajícím velkoměstům Amsterdamu nebo Bělehradu 
počtem obyvatel lehce přes 300 trpaslík, pravděpodobně nejmenší na světě 
mezi tradičními pořadateli, ale u veslařů si s nimi nic nezadá!
Na co byste nalákal návštěvníky, proč si nesmějí nechat MS v Račicích ujít?

Poslední světový šampionát na našem území se konal v roce 1993 a na 
nějakou dobu tu zase nebude. Každý, kdo je srdcem veslař, by si neměl tuto 
příležitost nechat ujít. Kromě sportu na vodě myslíme i na umění. V divácké 
zóně představíme galerii Rowers and artists, kde budou umístěna nejlepší 
díla s veslařskou tematikou současné české výtvarné scény. Některá z nich 
budou i k prodeji.

Ceny vstupenek v předprodeji se pohybují v rozmezí od 250 Kč ke stání 
na úvodní den, až po permanentku na 8 dní na krytou tribunu za 4 000 Kč.
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www.rowingracice.com

Internetové stránky

https://rowingracice.
enigoo.cz/app/tickets/
events

Vstupenky



NEJVĚTŠÍ VESLAŘSKÁ AKCE PO 29 LETECH ZPĚT V ČR!
Mediální partneři: Organizátoři:Hlavní partneři:
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Není veslo jako veslo

Na počátku se veslovalo s celodřevěnými 
vesly, kterým se říkalo „bič“. Hnací část, lopatka, 
měla prodloužený tvar vesla a připomínala tedy 
spíše bič. Tehdy bylo veslo dlouhé, těžké, ze smr-
kového dřeva, konec byl kvůli pevnosti jasanový. 
Ale už v počátcích, aby bylo jasné, kam závodník 
patří, dostal i tento „bič“ svoji barvu. Často byla 
schválena při zakládání oddílu. Barvy byly dané, 
uplatňovaly se i na dresech, v té době spíše tričku 
či tílku a trenkách. Dobové fotky jsou krásnou 
ukázkou. 

Vývoj šel kupředu a začala se používat kom-
binace materiálů, dřevo a hliník, dřevo a plast, 
až vše skončilo u karbonu. Ten zajišťuje lehkost 
a především pevnost. Zvětšila se i plocha listu, 
tedy lopatky a obecně se vesla podle jejich tvaru 
pojmenovala jako „sekery“. Sekera má zvětšenou 
plochu a je tedy mnohem těžší takové veslo 
utáhnout.  Především kvůli náročnosti na fyzické 
dispozice závodníka se u žákovských kategorií 
používá stále tvar listu.  Od dorostenců se závodí 
se sekerami. Takto můžete rozlišit i závodící 
kategorii. 

Všimněte si tedy barvy dresu, barvy vesel 
a tvaru lopatek. Primátorská regata je ještě pravidly 
specifická tím, že na jedné lodi mohou závodit 
dva oddíly, tzn. že je povolené společenství max. 
dvou klubů a půlka lodi může mít jinou barvu vesel 
i dresu. Vidět můžete kombinaci barev, tvarů, dopl-
nění písmeny nebo geometrickými tvary… Zkuste, 
jestli poznáte, který oddíl závodník reprezentuje!  

www.veslo.cz
Český veslařský svaz 
Zátopkova 100/2 
160 17 Praha 6 – Břevnov 
info@veslo.cz

České veslování / Czech Rowing

czechrowing

bič macon sekera
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ASC Dukla Praha veslování 
Předseda: Ondřej Synek 
Rok založení: 1948

Český athletic club 
Roudnice nad Labem z.s. 
Předseda: František Suchý 
Rok založení: 1881

Český veslařský klub Brno 
Předseda: JUDr. Ivan Pecl 
Rok založení: 1912

Český veslařský klub  
Pardubice 
Předseda: Karel Kroulík 
Rok založení: 1941

Český veslařský klub  
Praha 
Předseda: Josef Blecha 
Rok založení: 1905

DTJ  Hradecký  
klub veslařů 
Předseda: Leoš Heger 
Rok založení: 2005

Klub veslařů  
mělnických 1881 
Předseda: Jakub Kulhánek 
Rok založení: 1881

Klub veslování Kondor  
Brandýs nad Labem 
Předseda: Jakub Štencl 
Rok založení: 1941

Moravský veslařský klub 
Haná, z.s. 
Předseda: René Vondrák 
Rok založení: 2015

SK HAMR – veslování 
Předseda: Luboš Ondráček 
Rok založení: 2015

Slovácký veslařský klub  
Břeclav 
Předseda: MUDr. Jan Krátký 
Rok založení: 1924

TJ Bohemians Praha 
Předseda: Petr Šveňha 
Rok založení: 1923

TJ Chemička Ústí nad Labem 
oddíl veslování p.s. 
Předseda: Jan Přibyl 
Rok založení: 1923

TJ Jiskra Otrokovice 
Předseda: Milan Tomaštík 
Rok založení: 1934

TJ KVS Štětí 
Předseda: Ing. Michal Kurfirst 
Rok založení: 1960

TJ Lokomotiva Beroun 
Předseda: Michal Vabroušek 
Rok založení: 1999

TJ Lokomotiva Nymburk 
Předseda: Ondřej Vetešník 
Rok založení: 1948

TJ Neratovice 
Předseda: Martin Růžička 
Rok založení: 1945

TJ Spartak  
Boletice nad Labem 
Předseda: Jakub Tkáč 
Rok založení: 1963 

TJ VS Tábor, z.s.,  
oddíl veslování 
Předseda: Josef Mládek 
Rok založení: 1909

USK Pardubice 
Předseda: Rudolf Kupčík 
Rok založení: 2012

Veslařský a bruslařský klub 
Lipno, z.s. 
Předseda: Václav Chalupa 
Rok založení: 2017

Veslařský klub Blesk 
Předseda: Jaroslav Starosta ml. 
Rok založení: 1879

Veslařský klub Hodonín 
Předseda: Filip Švrček 
Rok založení: 1907

Veslařský klub  
Jiskra Třeboň 
Předseda: Luboš Baierling 
Rok založení: 1932

Veslařský klub  
Lodní sporty Brno 
Předseda: Jakub Litera 
Rok založení: 1965

Veslařský klub  
Lysá nad Labem 
Předseda: Jan Krumpholc 
Rok založení: 1943

Veslařský klub Ohře Louny 
Předseda: Ing. Martin Vorel 
Rok založení: 1883

Veslařský klub Olomouc 
Předseda: Ing. Martin Dostál 
Rok založení: 1941

Veslařský klub Paprsek 
Předseda: Petr Janák 
Rok založení: 2004

Veslařský klub Perun 
Předseda: Josef Zbořil 
Rok založení: 1893

Veslařský klub Přerov 
Předseda: Jan Sláma 
Rok založení: 1924

Veslařský klub Slavia Děčín 
Předseda: Zdeněk Žaba 
Rok založení: 1945

Veslařský klub Slavia Praha 
Předseda: Jiří Svoboda 
Rok založení: 1885

Veslařský klub Slezská Harta 
Předseda: Josef Fiedler 
Rok založení: 2017

Veslařský klub Slovácko 
Předseda: Marek Šurý 
Rok založení: 2008

Veslařský klub Smíchov 
Předseda: Václav Maleček 
Rok založení: 1927

Veslařský klub Vajgar  
Jindřichův Hradec 
Předseda: Martin Jedlička 
Rok založení: 1874

VK Morávia Uherské Hradiště 
Předsedkyně: Michaela  
Tomaštíková 
Rok založení: 1863

VK Slavoj Litoměřice 
Předseda: Jan Vahalík 
Rok založení: 1886

VSK MFF UK 
Předseda: Martin Kozák 
Rok založení: 2011

VSK VŠBTU Ostrava 
Předseda: Jiří Žídek 
Rok založení: 1997

1. Centrum zdravotně  
postižených jižních Čech 
Předseda: Jiří Smékal 
Rok založení: 1993

UK Zlín 
Předseda: Vlastimil Čabla 
Rok založení: 2012

Veslařské kluby v České republice
CO BARVA VESLA, TO ODDÍL. MÁME JICH 44 A ZA KAŽDÝM STOJÍ ZAJÍMAVÁ 
HISTORIE. VESLA BYLA VŽDY NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VESLAŘSKÉHO VYBAVENÍ.  
TO JE JASNÉ VŠEM. ALE Z MNOHA HISTORICKÝCH ZÁZNAMŮ MŮŽEME POZOROVAT 

JASNÝ A ČITELNÝ VÝVOJ. NENÍ TO JEN O MATERIÁLU, ALE PŘEDEVŠÍM O TVARU 
VESLA A HLAVNĚ „LOPATKY“. TA MÁ TAKÉ SVOJI BARVU, KTERÁ JASNĚ ŘÍKÁ, KAM 
ZÁVODNÍK PATŘÍ A KTERÝ REPREZENTUJE ODDÍL. 



Oblečte se
ve stylu
Primátorek

Produkty lze 
zakoupit na místě 
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DOBĚHNĚTE 
SI PRO SVÉ 
PŘÍSPĚVKY

CVIČENÍ A REGENERACE

Program pohyb

Marcela Joglová, 
maratonkyně

222 929 199 www.vozp.cz

SPORTY PRO DĚTI PLAVÁNÍ SPORTOVNÍ TÁBORY DĚTSKÁ HELMA
KLOUBNÍ VÝŽIVA 

PRO SENIORY

500 Kč 500 Kč 400 Kč 500 Kč 300 Kč 300 Kč

Marcela Joglová, 
maratonkyně

PLAVÁNÍ SPORTOVNÍ TÁBORY

400 Kč 500 Kč

Dobehnete si pro prispevky.indd   1Dobehnete si pro prispevky.indd   1 30.06.2021   11:33:4730.06.2021   11:33:47
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VK SmíchovJAK NÁS POZNÁTE?
kombinéza
výrobce: ATEX – spol. s r.o.

lopatka vesla

Veslařský klub Smíchov, sídlící na levém břehu 
Vltavy, je již více než 90 let pevnou součástí 
českého veslování. Za tuto dobu vychoval ze svých 
řad mnoho skvělých veslařů i na reprezentační 
úrovni a v současnosti se věnuje zejména práci 
s mládeží a jejímu rozvoji nejen ve veslařském 
sportu, ale také v úctě k veslařům veteránské kate-
gorie. Připomínkou a zároveň inspirací pro všechny 
je památné vítězství na Primátorkách v roce 1975 
nad posádkou Dukly Praha. Celoročně v našem 
klubu probíhá nábor nových členů, jejichž výkon-
nostní vzestup je průběžně vidět na všech význam-
ných mistrovských soutěžích. Důležitým faktorem 
je v této oblasti práce kvalitního trenérského týmu, 
jejž zastřešuje jako hlavní trenér Pavel Knob. 

VK Smíchov není jen závodním klubem, nýbrž 
je otevřen i široké veřejnosti. V průběhu roku zde 
probíhají lekce veslování pro veřejnost. Náš klub 
se také často spojuje s pražským školstvím, jemuž 
v rámci výuky tělesné výchovy nabízí možnost 
seznámení s veslováním. Klub je tak otevřen 
všem zájemcům o veslařský sport. Předsedou 
VK Smíchov je Václav Maleček. Přijďte mezi nás.

Největší úspěch na Primátorkách
Vítězství čisté oddílové posádky v roce 1975. 

Zajímavost VK týkající se Primátorek
VK Smíchov byla zatím poslední čistá oddílová 

posádka, která dokázala porazit Duklu Praha. 

PARTNEŘI KLUBU

PŘEDSEDA KLUBU
Václav Maleček

ROK ZALOŽENÍ KLUBU | 1927

MOTTO | Smíchov vždycky drží spolu!

DALŠÍ POŘADATELSTVÍ PRIMÁTOREK | 2022

ADRESA LODĚNICE | Strakonická 1135/2a,  
Praha 5 (první budova od Barrandovského mostu 
na levém břehu Vltavy)

WEB | www.vksmichov.cz | vksmichov@volny.cz

NÁBOR NOVÁČKŮ |  +420 602 713 292
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JAK NÁS POZNÁTE?

lopatka vesla

PŘEDSEDA KLUBU
Josef Blecha

kombinéza
výrobce: ATEX – spol. s r.o.

ROK ZALOŽENÍ KLUBU | 1905

MOTTO | Sdružovat zájemce o veslařský sport 
a o navazující společenskou činnost.

DALŠÍ POŘADATELSTVÍ PRIMÁTOREK | 2023

ADRESA LODĚNICE | Veslařský ostrov 59,  
Praha 4 – Podolí

WEB | www.cvkpraha.cz | cvkpraha@cvkpraha.cz

NÁBOR NOVÁČKŮ
Monika Perglerová: +420 739 435 310

PARTNEŘI KLUBU

•DLAŽDIČSKO•

•ASFALTÉRSKÉ•

•PRÁCE•

Sarajevská 17

Praha 2

120 00

tel.: 222 560 202

fax: 222 560 404

e-mail: info@dap.cz

www.dap.cz

ČVK Praha
Hlavní náplní klubu byl a nadále zůstává veslařský 
sport. Klub se vždy soustřeďoval na veslování ve 
velkých disciplínách a dále na skifech. V současné 
době je klub aktivní ve všech věkových kategoriích 
od žactva přes mládež a dospělé včetně vete-
ránských kategorií (masters). Pomáhá i tělesně 
postiženým. Hlavní činnost je soustředěna na 
všechny kategorie mládeže, kde spolupracujeme 
i s rodiči. Děti zaujaté sportem se již nezapojí 
do nežádoucích aktivit. Sport, hlavně ve větších 
skupinách, je přínosem pro formování osobnosti 
i morálních vlastností.

V letech 2015, 2017, 2018 a 2019 vyhrál ČVK 
Český pohár. Hlavní podíl na jeho zisku měla 
mládež.

ČVK je zakladatelem závodu primátorských 
osmiveslic, když jeho představitelé vyjednali 
s tehdejší městskou radou královského hlavního 
města Prahy patronát (protektorát) a peněžní 
dar na pořízení věčně putovní ceny a medailí pro 
vítěznou posádku. Závod se od počátku konal na 

netypické dráze, se zatáčkou, se startem v Podolí 
u Schwarzenberského (nyní Veslařského) ostrova 
a cílem mezi železničním a Palackého mostem. 
Stanoven byl jarní termín na začátku června. 
První ročník se konal 19. června 1910. Do rámce 
Primátorek přispěl ČVK ještě založením závodu 
osem žen (1934), závodu žen o Stuhu Podolí 
(1959), závodu juniorů o Zlaté veslo (1959), závodu 
dorostenců o Cenu Vltavy (1988) a závodu osem 
veteránů (1973).

Největší úspěch na Primátorkách
ČVK Praha byl až do roku 1978 nejčastějším 

vítězem závodu, který vyhrál sedmnáctkrát, 
poosmnácté ještě v roce 2020 ve společenství 
s Duklou.

Zajímavost VK týkající se Primátorek
V barvách Dukly zvítězilo celkem 21 odcho-

vanců ČVK.
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JAK NÁS POZNÁTE?
kombinéza
výrobce: ATEX – spol. s r.o.

lopatka vesla

PARTNEŘI KLUBU

markspot s.r.o.

VK Bohemians Praha
PŘEDSEDA KLUBU
Petr Šveňha

Zkušení trenéři a trenérky našeho oddílu vychovali 
nejednu generaci mladých lidí ke zdravému 
způsobu života a celoživotnímu sportování. 
Početné zastoupení našich dříve narozených 
veslařů v souboji posádek masters, pravidelná 
účast ve finále hlavního závodu skifařek, skvělé 
výsledky amatérské osmy mužů v boji o Primá-
torský štít a zejména v posledních letech výborné 
výsledky osmiveslice žen jsou toho jasným 
důkazem. Kristýna Fleissnerová již dvakrát zvítě-
zila v závodě skifařek o Stuhu Podolí. Moderní 
loděnice veslařského klubu Bohemians poskytuje 
díky dvěma posilovnám, prostorné tělocvičně, 
cvičnému veslařskému bazénu a sauně dobré 
zázemí pro všestrannou sportovní přípravu 
i v zimním období. Noví zájemci o veslařský sport 
se mohou přijít podívat kterýkoli den odpoledne 
po 15. hodině. 

Největší úspěch na Primátorkách
Vítězství osmy dorostenců v roce 2006 

(s Matyášem Klangem v sestavě) a vítězství  
osmiveslice mužů v závodě o Cenu radního  
hl. m. Prahy.

Zajímavost VK týkající se Primátorek
V posledních letech má VK Bohemians 

zastoupení ve všech doprovodných závodech, a to 
převážně v čistě oddílových posádkách. V hlavním 
závodě letos pojedou již pošesté v řadě dvě čisté 
osmy mužů. V roce 2020 byl Jan Chládek členem 
vítězné posádky a čisté oddílové osmy obsadily 
skvělé 3. a 4. místo

Náš odchovanec Matyáš Klang je sedminá-
sobným vítězem hlavního závodu primátorských 
osem v dresu Dukly Praha.

ROK ZALOŽENÍ KLUBU | 1923

DALŠÍ POŘADATELSTVÍ PRIMÁTOREK | 2024

ADRESA LODĚNICE | Modřanská 51/1107 
(Dvorce, vedle AGIP), Praha 4 – Podolí

WEB | www.vkbohemians.cz | vkbohemka@quick.cz

NÁBOR NOVÁČKŮ
Petr Škvor: +420 603 331 769
Klára Plichtová: +420 728 256 546



VK Slavia Praha JAK NÁS POZNÁTE?
kombinéza
design: MgA. Zuzana Oharek Bahulová, Ph.D.  
výrobce: New Wave sportswear GmbH

lopatka vesla

PŘEDSEDA KLUBU
Jarek Hurník

ROK ZALOŽENÍ KLUBU | 1885

MOTTO | Červená a bílá – poctivost a síla.

DALŠÍ POŘADATELSTVÍ PRIMÁTOREK | 2025

ADRESA LODĚNICE 
Nábřežní 87, Praha 5 (pod Jiráskovým mostem)

WEB | www.vkslavia.cz | vkslavia@vkslavia.cz

NÁBOR NOVÁČKŮ
Martina Součková: +420 777 181 882

PARTNEŘI KLUBU

Veslařský klub Slavia Praha je spojen s Jirásko-
vým mostem, výhledem na Tančící dům, pro storem 
náplavky a historickou atmosférou Prahy. V posled-
ních letech zajišťovaly sportovní úspěchy klubu 
převážně ženy. Nejvýraznější osobností je olympij-
ská vítězka z Londýna Mirka Topinková Knapková. 
Velké úspěchy sklízel oddíl v disciplíně dvojskifu 
žen. Jitka Antošová a Gabriela Vařeková společně 
získaly 4 tituly mistryň světa v kategorii juniorek 
a do 23 let, titul mistryň Evropy a zúčastnily se 
OH 2008 v Pekingu. Dvojskif sester Lenky a Jitky 
Antošových pak na OH 2012 vybojoval 7. místo. 
Od olympijských her v Riu de Janiero 2016 až do 
loňského roku jezdila Lenka Antošová s Kristýnou 
Fleissnerovou. V tomto složení vyhrály domácí ME 
v Račicích 2017. Za těmito úspěchy stojí i trenéři. 
Tomáš Kacovský, trenér Mirky, i nadále vede druž-
stvo žen. Josef Lukš, trenér Lenky a Kristýny, oživil 
skupinu mladými a nadějnými veslařkami a nadále 
připravuje závodnice pro reprezentaci. 

Skupinu mužů a juniorů připravuje Martina 
Součková. Muži v loňském ročníku Primátorek 
dokázali v čisté oddílové posádce zvítězit. Junioři 
pod jejím vedením získávají mezinárodní úspěchy 
na MSJ a MEJ. Za všechny jmenujme alespoň 
medailisty Jana Vacka a Tomáše Zobala. 

Kategorii juniorek a dorostenek vede bývalý 
reprezentant Petr Melichar. Rozvoj budoucí 
veslařské generace našeho klubu zajišťují trenéři 
žactva a dorostu Michal Zajíček a Nikola Koišová.

Největší úspěch na Primátorkách
VK Slavia je historicky prvním vítězem závodu 

primátorských osmiveslic. Čistá oddílová posádka 
zvítězila v předválečném období celkem 5×, napo-
sledy v roce 1938. Loňské vítězství čisté posádky 
VK Slavia je proto historickým milníkem. Sílu 
mužské kategorie podtrhla další osma Slavie, která 
ve společenství obsadila druhé místo. Závod žen 
O stuhu Podolí vyhrála Lenka Antošová.
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VK BleskJAK NÁS POZNÁTE?
kombinéza
výrobce: ATEX – spol. s r.o.

lopatka vesla

Veslařský klub je hrdý na to, kolik vynikajících 
veslařů během své existence vychoval a jak skvěle 
reprezentovali Českou republiku na mistrovstvích 
světa i olympijských hrách. I dnes máme řadu 
velmi úspěšných mladých nadějí, které navazují na 
tuto tradici a vozí světové medaile. VK Blesk vede 
své členy ke slušnosti, úctě vůči svým kamarádům 
i sportovním soupeřům. Smysl pro respektování 
pravidel a fair play je součástí naší bleskáčské 
filozofie. 

Největší úspěch na Primátorkách
Největších úspěchů na Primátorkách dosáhl 

Blesk v 60. letech. V ročnících 1961–63 zvítězil 
3× v řadě a po krátké pauze přidal ještě double 
v letech 1966 a 1967.

Zajímavost VK týkající se Primátorek
Z posledních 40 vítězství Dukly měl VK Blesk 

v 25 ročnících vždy minimálně jednoho svého 
odchovance.

foto © Jiří Koliš

PŘEDSEDA KLUBU
Jaroslav Starosta

PARTNEŘI KLUBU

ROK ZALOŽENÍ KLUBU | 1879

MOTTO | Přátelství, vytrvalost, férovost a tradice. 
Bleskáč – 140 let hrdinou.

DALŠÍ POŘADATELSTVÍ PRIMÁTOREK | 2026

ADRESA LODĚNICE | Veslařský klub Blesk 
Veslařský ostrov 62, Praha 4 – Podolí

WEB | www.vkblesk.cz | Facebook: @vkblesk.cz  
Instagram: rowingclub_vkblesk

NÁBOR NOVÁČKŮ
Dušan Vičík: +420 777 266 576  
Dušan Businský: +420 777 114 784

•DLAŽDIČSKO•

•ASFALTÉRSKÉ•

•PRÁCE•

Sarajevská 17

Praha 2

120 00

tel.: 222 560 202

fax: 222 560 404

e-mail: info@dap.cz

www.dap.cz



www.veolia.cz

Skupina Veolia patří v České republice k předním dodavatelům 

služeb v oblasti vodohospodářství, energetiky a nakládání 

s odpady — pokrýváme základní lidské potřeby v nejvyšší kvalitě 

a komfortu. Budoucnost naší planety nám není lhostejná, proto 

zavádíme opatření na ochranu a obnovu biodiverzity, snižujeme 

naši ekologickou stopu a podporujeme vědecký pokrok a inovace. 

Neustále vyvíjíme unikátní řešení a technologie, které snižují 

dopad lidské činnosti na životní prostředí.

Pečujeme
o světové zdroje



109.  ČEZ Pr imátorky |  4 .  a  5 .  6 .  2022 |  www.cezprimatorky.cz

DP

ČEZ Energy zóna 
Návštěvníci Primátorek mohou pomáhat pohybem  prostřednictvím 
mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem nebo na veslařském trena-
žéru. Přijďte si vyzkoušet, co závodníci prožívají na vodě a zároveň 
podpořit Společnost E, která se stará o to, aby se lidem s epilepsií žilo 
lépe. Veslařský trenažér, se kterým se bude pomáhat pohybem, najdete 
vedle stánku ČEZ Energy zóny přímo na náplavce Rašínova nábřeží. 

Pojišťovna VoZP
Ve stánku Vojenské zdravotní pojišťovny bude připravena zóna zdraví, 
která představí preventivní programy, v nichž štědře přispívá svým 
klientům. Kromě tří základních oblastí – pohyb, zdraví a prevence – 
věnuje speciální pozornost také nastávajícím maminkám, novoro-
zencům, dětem a seniorům. Děti si vyzkoušejí zábavné aktivity. Stánek 
bude zároveň registračním místem VoZP.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze  
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) patří v současnosti 
k nejdůležitějším zdravotnickým zařízením v ČR a k největším 
fakultním nemocnicím v Česku. V rámci tradiční účasti VFN na praž-
ských Primátorkách vám naši odborníci poradí s řadou otázek týkajících 
se prevence a zdravého životního stylu.

Lexus
Už pátým rokem je partnerem Primátorek automobilka Lexus, s níž 
nás pojí láska k tradicím, které však Lexus dokáže propojit s moderním 
designem a těmi nejvyspělejšími technologiemi. Na které modely se 
můžete na náplavce v Lexus zóně těšit v rámci testovacích jízd? Hlavní 

hvězdou bude Lexus NX, který startuje zcela novou éru díky přepraco-
vanému designu a novému hybridnímu i plug-in hybridnímu pohonu. 
Nebude chybět ani největší SUV Lexus RX, který se vyznačuje nadstan-
dardně prostorným a pohodlným interiérem, dále stylový a praktický 
model městského vozu Lexus UX, manažerský sedan Lexus ES 
i sportovní kupé LC. Přijďte se svézt na vlně luxusu přímo na náplavku 
Rašínova nábřeží kdykoliv v průběhu konání 109. ročníku Primátorek.

Občerstvení 
Na místě najdete různé stánky s občerstvením. Mimo jiné budete mít 
také příležitost ochutnat signature dish, který speciálně pro ČEZ Primá-
torky připravil šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Jedná se o klasický plátek 
Pražské šunky s křenem vmíchaným do vyšlehané smetany doplněný 
praženými mandlemi. 

Staropramen
Staropramen podporuje české sportovce a jejich vášeň i vytrvalost jít si 
za svým vytyčeným cílem. Vy si můžete užívat závody u klidné hladiny 
řeky Vltavy na náplavce Rašínova nábřeží se svou dokonalou hladinkou 
Staropramen. Zastavte se u výčepu, kde se o vás postarají ti nejlepší 
výčepní. 

Český veslařský svaz
Stánek ČVS návštěvníkům letošních Primátorek představí mistrovství 
světa 2022 v Račicích, které se koná v září. Pod dohledem elitních 
veslařů si každý návštěvník vyzkouší jízdu na veslařském trenažéru se 
zaměřením na správné provedení techniky a za odměnu obdrží kartu 
MS v Račičích s podpisem Ondřeje Synka! Zároveň v neděli v dopo-

ledních hodinách proběhne na stánku ČVS autogramiáda tohoto 
úspěšného českého veslaře a reprezentačního trenéra, kterým Ondra 
v současné době je.

Český hydrometeorologický ústav
Český hydrometeorologický ústav zve všechny návštěvníky Primátorek 
na exkurzi ve vodoměrné stanici na Výtoni, která nabídne jedinečnou 
příležitost nahlédnout pod pokličku měření vodního stavu a následného 
stanovení průtoku ve Vltavě. Návštěvníky provede sám pan ředitel 
pražské pobočky, pan Ing. Daniel Kurka, a rád Vám odpoví na vaše 
dotazy. Prohlídka bude probíhat od 9.30 a od 10.30 hodin a zájemci 
se sejdou před budovou stanice na Výtoni v těsné blízkosti stanice 
tramvaje.

Výstava ROW ROW ROW 
na smíchovské straně náplavky

Poprvé v rámci doprovodného programu ČEZ Primátorek mohou 
návštěvníci zavítat do pop-up galerie Sport in Art v prostorách Kobky 17. 
Výstava otevírá své dveře veřejnosti 27. května a potrvá až do 9. června. 
Závodní víkend je ideální příležitostí, jak si zpestřit program na 
náplavce. Výstava představuje díla 11 předních českých výtvarníků,  
která vznikla jako reakce na samotný závod. Toto harmonické propojení 
sportu a umění veřejnosti představuje platforma Sport in Art.

Koncert 
V pátek po 20. hodině se můžete těšit na indie-pop-rockovou kapelu 
I Love You Honey Bunny, která vystoupí přímo na náplavce Rašínova 
nábřeží. Přijďte nasát atmosféru Primátorek!

Doprovodný program
109. ČEZ Primátorek



www

www.pomahejpohybem.cz  

Díky mobilní aplikaci  od Nadace ČEZ podporujeme 
Společnost E / Czech Epilepsy Association, z.s.

Naším hlavním cílem je co nejlepší začlenění osob s epilepsií 
do života a do společnosti. Většina lidí by s epilepsií dokázala 
žít tak, jak je to běžné pro jejich vrstevníky. Často však naráží 
na bariéry, které jim jejich úsilí výrazně komplikují.
Více najdete na www.spolecnost-e.cz.

Každý závodník  
pomáhá pohybem

  je určena pro  
 telefony s Android a iOS  
 a je ke stažení zdarma.

#pomahejpohybem



ČEZ Primátorky  
v mobilu
Stáhněte si ZDARMA  
aplikaci a mějte kompletní 
informace o tom, co se 
na 109. ČEZ Primátorkách  
dělo, děje a dít bude.

V aplikaci najdete:
•  startovní listiny 
•  aktuální online výsledky
•  postupující posádky
•   sledování oblíbených veslařů  

a posádek
•   informace o ČEZ Primátorkách 
•  tipovací soutěž o ceny
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