
KVT a závodní vodácká činnost
1926 - 1970

    Jaká byla historie závodní kanoistiky u nás v klubu a koho to dnes zajímá? Obrátili se 
na mne někteří bývalí závodníci s tím, že v minulých ročenkách toho příliš o závodění 
není, abych to zkusil podrobněji. Pokusil jsem se tedy, i když je mi jasné, že po pětařiceti
letech od zrušení závodní rychlostní kanoistiky u nás, okruh členů, kteří alespoň některá 
jména znali se ztenčil na minimum a i materiály z kterých lze čerpat, jsou, zejména v 
některých obdobích velice kusé. Pak jsem si uvědomil, že ale za deset dalších let už 
nepodá svědectví nikdo a je to přece jen součástnaší osmdesátileté historie. 
   Počet závodníků a tím i úspěchů nebyl nikdy veliký, protože u nás nenastala situace, 
jako ve specializovaných oddílech, kde závodní složka byla dominantní a turistika byla 
pouze zájmovým doplňkem. Počet vítězství ve veřejných závodech, i přes tento hendikep,
byl za 40 let značný, že by zabral značnou část ročenky. Soustředil jsem se tedy pouze na
významné úspěchy celostátní nebo krajské úrovně. 

        Vzestup zájmu o kanoistiku po I. sv.válce vyvolal zakládání vodáckých oddílů a 
výstavbu nových loděnic v Praze. V KČT vzniká v r.1925 Kroužek vodních turistů - KVT, 
staví se loděnice v Braníku, slavnostně otevřená 18.9.1926. 
      Hlavní zájem byl pochopitelně upřen na činnost turistickou, ale postupně se našli 
členové, kteří chtěli své síly změřit s ostatními v nějaké soutěži. To ostatně nebylo cizí 
většině členů, proto byl již v r.1927 uskutečněn prvý klubový závod na trati Libřice - 
Braník. 
Vodácké závody v té době byly především distanční na delších tratích, takže žádná 
specializace na rychlostní kanoistiku neexistovala. Závodníci té doby všichni pocházeli 
vždy z turistických nebo skautských oddílů. Ani u nás v klubu to nebylo jinak a dlouhá 
léta naši závodníci sklízeli úspěchy spíše na distančních závodech. Řadu z nich náš klub 
dlouhá léta i pořádal, na př. Kamýk- Štěchovice nebo „Napříč Prahou“. 

     Klasickým a nejdelším takovým závodem a také mezi vodáky nejvíce ceněným, byl 
závod České Budějovice - Praha, který se pořádal od r.1922 do r. 1959. Již v prvních 
ročnících se kanoe rozdělovaly na lehké a těžké, později na závodní a turistické. Závodní 
kategorie byly později rozděleny podle výkonnostních tříd, jako u ostatních kanoistických 
závodů. Naši členové se zúčastňovali v obou kategoriích a umístění na předních místech 
bylo bráno téměř jako samozřejmost. Na příklad jen bratři Láškové v turistické kategorii 
F2 zvítězili jestli se nemýlím pětkrát. Závodníci zaznamenali největší úspěchy vždy v 
kategorii C2. Vítězství v tomto závodě zahájila v r. 1930 dvojice  Eckert - Karlík, 
1932  C2       1. Skalický - Kodat Jan 
 1933  C2 těžká 1. Hájek - Prokš 

              junioři 1. Křeček - Pustina 
 1952  C2          1. Votava Alois - Černý Jan 

                       2.  Růžička(Slavie)- Skřivánek Ivo 
 1954  C2  II.tř. 4.  Zima Václav - Jelínek Karel 

               III.tř. 2.  bří. Strakové 
 1955   C2         1. Dvořáček Ivan - Skřivánek Ivo 
 1956   C2 I.tř.  3.  Vlček Antonín - Skřivánek Ivo 

               II. tř. 1. Zima Václav - Votruba  Luděk 
 1959   C2III.tř. 2. Vlček – Zima Václav 

   Dobrých výsledků dosahovali naši členové i na ostatních distančních závodech: 
 1933  Mistrovství Slovenska v distančním závodě (Lubochňa- Žilina) 

 C2 1. Střízek Alexandr - Dvořák 
 1938                       "      "        "            "      

(Trenčín - Piešťany) 
F2  1. Huňáček Boža - Kodat  Jan 

     V r. 1947 se uskutečnil první poválečný start čs. reprezentačního družstva v zahraničí 
a naše dvojice na C2 Sedláček Pik- Budský obsadila třetí místo v handicapovém závodě " 
Napříč Bruselem". 



Tradičně se naši závodníci umísťovali na prvních místech ostatních distančních závodů 
jako Kamýk - Štěchovice, Kamýk-Záhoří, Bratislava - Gabčíkovo, Karlovy Vary- Klášterec,
Napříč Prahou, Koníčkův memoriál a další. 

     Rychlostní kanoistika 
Závodní družstvo po celou dobu trvání mělo od 12 do 25 registrovaných dospělých 
závodníků. Honza Kodat uvádí v r.1943 25 závodníků. Družstvo se zúčastňovalo kolem 20
závodů ročně a přiváželo v průměru 8 vítězství. 
   Úspěchy zahájil Boža Karlík vítězstvím na mistrovství republiky v r.1928 v kategorii C1
- 1000m. Olympionik Boža Karlík začínal svou závodní karieru u nás v klubu a teprve 
před blížícím se  Mistrovstvím Evropy v Praze, přestoupil do KVS, kde měl lepší podmínky
pro trenink i závodění. 
    V následujících létech naši závodníci dosáhli těchto největších úspěchů: 
1929  Mistrovství ČR -    C2 1km -       1. Skalický - Eckert 
1933        "           "      K1 ž 600m     3. Masopustová 

                       C2 1 a 10 km 3. Střízek - Dvořák 
Mistrovství Evropy Praha   F2  10km     5. Kodat - Sommer 
1938        "         světa Vaxholm F2  10km                                 6. Kodat - Huňáček 
1953        "         ČR       K2 ž 500m     3. Fialová -Březinová(Skřivánková) 

  Jako oddíl Aeropalu Modřany, které nebyly v té době součástí Prahy, jsme spadali pod 
Pražský kraj a měli samostatné přebory. Výhoda pro umístění pouze zdánlivá, neboť v té 
době zde byly velice silné oddíly Poděbrady, Nymburk, Zbraslav, Modřany odkud 
pocházela řada výborných závodníků a reprezentantů jako na C1 Vokněr, Peřina, Poupa, 
C2 Vokál - Kodeš, Kadlec - Zedník, Balík - Novák, na K1 Venera, Pleier a další. 

V r. 1954 se Vašek Zima stává přeborníkem kraje v C1 na 1 i 10 km, Vláďa Petřík je 
druhý a třetí. Rovněž třetí je Danka Skřivánková na K1 500 m. Standa Rösler vítězí na 
přeboru dorostu na K1 500m. V témže roce vítězí Zima i v trojutkání s Olomoucí a 
Pardubicemi na C1 10 km a na 1 km je druhý.        
   V r.1955 jsem převzal vedení závodníků po takových jménech jako byli Franta Říha, 
Franta Kindl, Saša Střízek-Šašoun, Eda Jírů a Honza Kodat. Uvědomoval jsem si, že 
špičkoví závodníci nemají u nás takové podmínky jako v oddílech s výhradně závodní 
činností a proto je nutné se orientovat na mládež. K tomu mi nahrála i ta situace, že do 
dorosteneckého věku postupně už dorůstali potomci zakládajících členů, kteří měli zájem
to zkusit i se závoděním. Byli to na příklad Milan Lášek, Standa Rösler, Viktor Nedbal, 
Jana Hradiská bratři Emmerové a Pražákové, Jirka Vojta. 
       Z bývalých skautských a později mládežnických oddílů to byli na př. Luděk Pojezný, 
který však záhy přešel k veslařům a tam sedočkal i olympijské medaile, Honza Hodek, 
sestry Olina a Maruna Šípovy, Marta a Zdena  Křepelovy. V tu dobu začali pedagogicky 
působit na školách závodníci Ivan Skřivánek, Jirka  Holub a Jirka Toncar, kteří zde 
každoročně prováděli nábor nového dorostu a pomáhali s jejich treninkem. To v sezoně 
reprezentovalo vždy asi 20 zájemců čekatelů, z kterých se podařilo k závodní činnosti 
připravit 5,  max. 10 dorostenců. S ostatními jsme se rozloučili a čekali na nábor v 
příštím roce. Z nich se dodnes v loděnici můžeme setkávat na př.s Karlem Haláčkem, 
Vláďou Sovou a Jardou Satoranským. 
   Na krajských přeborech 1955 se stali přeborníky v distančním závodě (Týnec n/L - 
Kolín) kat. C2 - Dvořáček - Skřivánek a  Vašek Zima byl druhý, stejně jako na trati 10km.
Dorosteneckým přeborníkem se stal též  Standa Rösler na K1 500m. Toto umístění si 
zopakoval i v r.1956 , kdy se stal přeborníkem na 10km C1 i Vašek Zima. 
    V r.1956 jsme museli dle tehdejších regulí založit samostatný kanoistický oddíl, ale to 
netrvalo dlouho, směrnice byly změněny tak, že i členové turistických oddílů se mohli 
zúčastňovat závodů, pokud byli registrováni. Proto od r.1957 po přestupu oddílu do 
Slavoje PaC v r. 1956, byli opět závodníci v loděnici samostatnou součástí turistického 
oddílu. 
    Starost o dorost začala přinášet své ovoce. Úspěchy v dorosteneckých kategoriích 
zahájila dvojice na C2 Jan Hodek - Vláďa Emmer. V r. 1956 se stávají dorosteneckými 



přeborníky Prahy a vyhrávají i v trojutkání Praha-Brno-Bratislava. 
   
     V tomto roce začal s kanoistikou bratr Honzy Černého, vítěze Budějovic 1952, Jiří, 
tehdy čtrnáctiletý. Asi jeden z největších talentů na singlkanoi. To neušlo ani tehdejším 
trenérům v kanoistické základně mládeže – Vackovi, Karlíkovi a Kudrnovi. Záhy s ním byl
natočen instruktážní kinogram vzorného stylu na C1. V roce 1957 se už umístil na 
dorosteneckém přeboru Prahy v C1 jako třetí. Zde dojel dvakrát třetí též Honza Urban na
K1 i K2. Hodek s Emmerem už závodí za muže a stávají se přeborníky Prahy v C2 na 
10km III tř. a na 1km jsou třetí. 
   Na naléhání trenérské rady jsem přihlásil Jirku Černého na dorosteneckém přeboru 
republiky na trať 3000m, ačkoliv tuto trať jako mladší dorostenec nasměl jet. Umístil se 
jako druhý, což bylo okamžitě předmětem protestů a následné diskvalifikace. Ta platila i 
pro závod na 500m, na který nebyl vůbec připuštěn. Tato událost vyvolala velkou diskuzi 
mezi trenéry a činovníky a přinesla kladný efekt: od r. 1958 podle usnesení sekce 
kanoistiky ČSTV, mohl být  přestup do vyšší kategorie vyjímečně povolen krajskou a 
ústřední sekcí. 
    V r. 1957 se PaC umístil v hodnocení kanoistických oddílů dle umístění v závodech na 
29.místě z 94 hodnocených oddílů. 
    V r. 1958 - Přebor dorostu ČR - C1 3km 2. Černý Jiří 
          1959  -    "      "   Prahy  "    "   3. Černý 

                                          " 500m 2. Černý            
C2  "    2. Černý - Jiráň(Karlín) Přebor Prahy muži    
C2 1km 1.  Dvořák(Jawa)- Emmer Vláďa 
K2 500m 3. Urban Jan - Princ Jiří 
Mistrovství ČR         C2 10km 3. Dvořák - Emmer 
C1 500m 2. Černý Jirka a druhý dojel i v trojutkání Praha-Brno-Bratislava. 

V r. 1960 vítězí Černý na Přeboru Prahy dorostu v C1 500m i 3 km a stává se 
přeborníkem ČSSR na 500m. V kategorii dorostu  nebyl v tomto roce v žádném závodě 
poražen. V témže roce se zúčastňuje i Mistrovství ČSSR v kat.C1 muži a na 1 km je 
šestý. 
V r.1961 Černý  vítězí na Mezinárodní regatě v kat. C1 junioři. 
Naše posádka C7 mladšího dorostu vítězí na Přeboru Prahy a C5 muži je druhá na 500m. 
Jiří Černý odchází na vojnu. Bohužel, nikdy se netajil tím, že prioritním sportem se po 
dosažení 18 let stanou motocykly. Těm se už v tomto roce začal intenzivněji věnovat. 
Jako kanoista ještě absolvoval vojnu v Dukle, po návratu jel ještě poslední závod v 
květnu 1964, vedl zimní trenink dorostu, ale pak s vodou definitivně skončil. Škoda, 
protože později se vážně zranil na motocyklovém Jičínském okruhu G. Havla a v r.1974  
při autohavarii na dálnici u 9.křížů zahynul. 
    V r. 1962 měl závodnický oddíl největší počet členů: 34, z toho 22 dorostenců. 
Ještě jeden výrazný talent se objevil. V r. 1964 přišla do oddílu Zdena Švarcová, dcera 
reprezentačního hokejového obránce, který zmizel s dalšími hokejisty za kanálem La 
Manche. Po půlročním treninku začala vítězit v závodech a v r. 1965 vyhrává Přebor 
Prahy dorostu v kat. K2 a K4, vždy se spolujezdkyněmi z jiných oddílů, protože u nás 
neměla partnerku stejné výkonnosti. Bohužel i ona předčasně skončila, odjela totiž s 
matkou služebně do zahraničí a již se nevrátila. 
        V r. 1967 na Mistrovství republiky je Jirka Arnold spolu s  Martínkem(Slavia) druhý 
v kat. C2 muži 500 m. 
1969  Přebor Prahy  C1 1 km       3. Češka Honza 
         Přebor ČSSR dorost 500m  3. Češka 
  V r. 1970 máme už jen jednoho závodníka, který se účastnil Mistrovství republiky, Jirku 
Vojtu, dvanáctý na K1 10 km. 

  
    Slalom, Sjezd 
V druhé polovině 30. let se objevil nový fenomen ve vodáské závodní činnosti - vodní 
slalom. První závod u nás byl uspořádán v Brně, v r. 1937. V Praze se o popularizaci 
slalomu nejvíce zasloužil náš člen Vráťa Teklý, který postavil první slalom na Berounce v 



r. 1939. KVT pod jeho vedením pořádal mistrovství republiky celých 11 let a on to byl, 
který objevil pro slalom Čertovku v r. 1949. V témže roce byl i vedoucím slalomového 
družstva ČSR na MS v Ženevě. Až do r.1949 byly závody vypisovány pouze pro kategorii 
F 1 a prakticky se závodů zúčastňovali závodníci jezdící hladké tratě a to i kanoisté. 
Dokladem toho je, že mistrovský titul v r. 1943 - 45 získal Jan Brzák- Felix a i na dalších 
místech se umístili reprezentační kanoisté Pecka a Jánský. Z KVT se zpočátku 
zúčastňovalo závodů i mistrovství kolem 10 členů. Nejlepší umístění bylov r.1943 a 1944 
třetí místo Fialy. Jakmile začala specializace závodníků na slalom, zájem členů upadal, 
takže v r. 1952 sice rychlostní závodníci Láďa Koblic - Vašek Zima vyhráli Přebor Prahy ve
slalomu na C2, ale nositelem výkonnostní třídy byl pouze 1 člen Honza Nedbal na F1. 
    Koncem 50. let se objevuje nová závodní disciplina - sjezd na divoké vodě a v r. 1960 
je vypsáno 1. mistrovství republiky. Novou disciplinu zkoušejí jak rychlostní závodníci 
(Hodek - Emmer na C2 jsou  na 25.místě celostátního žebříčku ve sjezdu a v r. 1963 na 
MR jsou Viktor Nedbal -  Emmer desátí) tak i skupina turistů - Vokounová, Jirka Fiala, 
Áťa Kolář, Milan Chitussi, Stříbrný, která byla organizačně přičleněna k rychlostním 
závodníkům. Absolvovali kolem 10 závodů ročně a Vokounová v r. 1962 vyhrává Přebor 
Prahy ve sjezdu a v celostátním žebříčku se umístila šestá. 
    V té době se objevují ve slalomu i nadějní dorostenci na C1, Ivan Pražák a zejména 
Jan Červenka. V r. 1963 byl na přeboru dorostu ČSSR třetí, v r.1964 vyhrává na C1 ve 
společenství hlídky na Mistrovství republiky a umísťuje se na 10 místě v celostátním 
žebříčku slalomářů. S potížemi jsme zajišťovali trenink a uskladnění lodí na Čertovce. 
V r. 1965 starší závodníci skončili a nadějní mladí odešli za lepšími podmínkami do oddílů 
kolem slalomové dráhy. Tak skupina slalomářů opět zanikla. 
     
V r. 1965 jsem skončil jako vedoucí závodníků, po mně se poměrně v rychlém sledu 
vystřídali ve vedení Petřík, Bohouš Beránek, Moucha a Vojta. Perspektivní závodníci 
postupně odcházeli do jiných oddílů za lepšími podmínkami a v r. 1970  definitivně 
skončila rychlostní závodní činnost v naší jednotě. Mimo jiné také proto, že se nenašel 
žádný, kdo by závodníky vedl. 
    Slalomový oddíl se později opět obnovil, ale vzpomínky na to jaké to bylo a je, 
nechávám na těch, kteří byli bezprostředně u toho. 

  
    Od počátku závodní činnosti sestavovali vedoucí závodníků každoroční žebříčky podle 
úspěšnosti v závodech. Odměnou za vítězství v žebříčku bylo třeba zapůjčení lepší lodi 
nebo sleva poplatku za krákorec! 
Podařilo se mi některé vítěze vypátrat a pro vzpomínku na jména dneska třeba 
zapomenutá je uvádím: 

       1942          Melka - Štolba 
       1955          Zima                                                                      
       1956 - 57   Honza Hodek - Vláďa Emmer        
       1958 - 60   Černý Jiří 
       1961          Emmer Vl. 
       1962          Vojta Jirka 
       1963          Princ  Jiří 
       1964          Červenka Honza -slalom 
       1965          Švarcová Zdena 
       1969          Češka Jan 

  Jiří Brožek - Broches  


