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Vážení sportovní přátelé,

letos je tomu již 90 let, co byl v Břeclavi založen veslařský klub. Bohatá 
historie našeho klubu obsahuje léta budování a velkých úspěchů i léta 
krizí a strádání. Břeclavští veslaři proslavili nejen svoje město, ale mnoho 
z nich se úspěšně zapsalo na výsledkové listiny mnoha mezinárodních, 
světových a olympijských závodů. Úspěšnou historii veslařského klubu 
vytvářely generace aktivních závodníků, obětavých funkcionářů a 
nadšených příznivců veslování, kteří nikdy nezapomínali na to, že jsou 
zároveň reprezentanty svého města a v cizině reprezentanty své země. 

Veslování je historicky nejúspěšnějším břeclavským sportem. Slovácký 
veslařský klub, založený roku 1924, je jedním z nejstarších kontinuálně 
fungujících sportovních klubů nejenom v našem městě, ale i v jeho 
širokém okolí. Patnáct našich členů reprezentovalo svoji vlast na sedmi 
olympiádách a dva z nich vybojovali na osmě v Římě bronzovou medaili.

Trvalou vzpomínku věnujme zakladatelům a členům veslařského klubu, 
kteří se letošního jubilejního roku již nedožili. Úcta a dík patří  
průkopníkům břeclavského veslování a všem jejich pokračovatelům, 
protože i díky nim můžeme veslování na řece Dyji dále rozvíjet.

V současné době je náš veslařský areál velmi dobře vybaven. Máme 
širokou členskou základnu, nadšené sportovce a obětavý tým 
dobrovolných funkcionářů. Proto se dnes Slovácký veslařský klub 
v oblasti výchovy mladých nadějí řadí mezi nejúspěšnější veslařské kluby 
České republiky.

Tato brožura vydávaná u příležitosti 90.výročí založení připomíná cestu, 
kterou náš klub za těch 90 let prošel. 

Výbor Slováckého veslařského klubu
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Břeclavští veslaři na mistrovství světa, Evropy a OH:

1936 – OH Berlin, 8+ Karel Brandstätter, Pavel Parák, Jan Holobrádek, 
Ladislav Smolík, František Kšír, František Kobzík, Rudolf Baránek, 
veslovodem byl MVDr. Antonín Hrstka a kormidelníkem B. Procházka
1951 – akademické MS Berlín, 1x Antonín Malinkovič, stříbrný
1952 – OH Helsinky, 2x Antonín Malinkovič, 5.místo
1953 – ME Kodaň, 1x Antonín Malinkovič, oprav.jízda
1954 – akademické MS Berlín, 2x Antonín Malinkovič, zlatá
1954 – ME Amsterdam, 8+ František Matějíček, Josef Tetůr, Martin 
Straka, Jan Krásný, Stanislav Krásný, Antonín Malinkovič, František 
Švéda, Rudolf Bienert, korm. Jan Komárek, 4.místo
1955 – ME Gent 1x Antonín Malinkovič, semifinále
1955 – ME Gent 4+ Ladislav Polách, Jan Krásný, Martin Straka, Rudolf 
Bienert, korm.Jan Komárek, opravné jízdy
1955 – ME Gent 8+ Stanislav Krásný, Jan Švéda, semifinále
1956 – ME Bled 8+ Jan Švéda, 1.místo
1956 – OH Melbourne, 8+ Jan Švéda, semifinále 
1957 – ME Duisburg, 8+ Jan Švéda, 3.místo
1958 – ME Poznaň, 8+ Jan Švéda, 4.místo
1959 – ME Macon, 8+ Jan Švéda, Václav Pavkovič 2.místo
1960 – OH Řím, 8+ Jan Švéda, Václav Pavkovič, 3.místo
1961 – ME Praha, 4+ Václav Pavkovič, Jan Švéda, Lad.Polách, opr.jízdy
1966 – MS Bled, 4+ Zdeněk Kuba, 4.místo 
1966 – ME Amsterdam, 8+ Plhalová, Vašíčková, 5.místo 
1967 – ME Vichy, 8+ Zdeněk Kuba, Oldřich Kruták, 8.místo 
1968 – OH Mexiko, 8+ Zdeněk Kuba, 5.místo
1968 – ME Berlín 8+ Miroslava Plhalová, Jana Vašíčková, 4.místo
1969 – ME Klagenfurt 4+ Miroslava Plhalová, 5.místo
1969 – ME Klagenfurt 8+ Miroslava Plhalová, 6.místo
1969 – ME Klagenfurt 4+ Zdeněk Kuba, 8.místo
1971 – ME Kodaň 8+ Zdeněk Kuba, Oldřich Kruták, 7.místo 
1972 – OH Mnichov, 8+ Zdeněk Kuba, Oldřich Kruták, 10.místo 
1984 – MSJ Jönkeping, 4x- Slávka Straková-Kouřilová, 4.místo
1985 – MS Hazenwinkel, 2x Blanka Straková-Mikýsková, 5.místo
1985 – MSJ Brandenburg, 4x- Slávka Straková-Kouřilová, 2.místo
1986 – MS Nottingham, 2x Blanka Straková-Mikýsková, 5.místo
1986 – MS Nottingham, 2x Ivan Grůza, 10.místo
1987 – MS Kodaň, 4x Blanka Mikýsková, 6.místo
1988 – OH Soul, 4x Blanka Mikýsková, 5.místo
1989 – MS Bled, 4x Ivan Grůza, 7.místo
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1991 – MS Wien, 8+ Slávka Straková-Kouřilová, 11.místo
2010 – MS U23 Brest, 4xLV Aleš Suský, 13.místo
2010 – MSJ Račice, 2x David Malík, Martin Mikýsek, 14.místo
2011 – MS U23 Amsterdam, 1xLV Martin Mikýsek, 11.místo
2012 – MEJ Bled, 8+ Jakub Starnovský, 4.místo
2013 – MSJ Trakai, 2- Jakub Starnovský, Lukáš Helešic, 5.místo
2013 – MEJ Minsk, 2- Jakub Starnovský, Lukáš Helešic, 2.místo
2014 – MEJ Hazenwinkel, 2- Lukáš Helešic, 2.místo
2014 – MSJ Hamburk, 2- Lukáš Helešic, 1.místo
2014 – OH mládeže Nanjing, 2- Lukáš Helešic, 2.místo

Čestné tituly získané členy SVK :

Václav Pavkovič zasloužilý mistr sportu
Jan Švéda zasloužilý mistr sportu
Antonín Malinkovič mistr sportu
Zdeněk Kuba mistr sportu
Blanka Mikýsková mistr sportu
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POČÁTKY  VESLOVÁNÍ  V  BŘECLAVI

1874 - V Břeclavi byl založen jako jeden z prvních v Čechách a na 
Moravě německý veslařský klub Ruderverein

1884 - V Břeclavi byly uspořádány první veslařské závody pod názvem 
1.Moravská regata a účastnily se jí kluby z Brna a Uherského Hradiště. 
Z výsledků je známo jenom to, že v jednom skifařském závodě vyhrál 
domácí závodník V.Weis.

1887 - Břeclav se stává sídlem vedení Mahrish – schlesischer Ruder 
Verband (Moravsko-slezský veslařský svaz)

1903 - Německý veslařský klub Ruderverein byl přejmenován na 
Lundenburger Ruderverein (Břeclavský veslařský spolek), používána 
zkratka LRV 1874. Sídlil v prostoru nad splavem.
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POČÁTKY  ČESKÉHO  VESLOVÁNÍ  V  BŘECLAVI

1914 – Snaha o založení českého veslování v Břeclavi začíná před 
1.světovou válkou, kdy místní nadšenci vyzvali k podpoře všechny 
stávající veslařské spolky a kluby na Moravě a v Čechách. 
Uherskohradišťský veslařský klub vedený břeclavským rodákem Emilem 
Němcem poslal do Břeclavi 3 nebo 4 cvičné lodě - maňásky. Bohužel 
snahy o založení českého veslařského klubu zmařila světová válka.

Další rozvoj českého veslování v Břeclavi nastal až po roce 1918 se 
vznikem Československé republiky. 

1920 - Byl založen Český sportovní klub, který měl pěstovat všechna 
odvětví sportu. Brzy ale zcela převládl a byl podporován především 
fotbal. Proto vznikla snaha zájemců o vodní sporty utvořit zvláštní odbor.

1924 - 20. května 1924 byl v klubu SK Břeclav vytvořen výbor pro 
pěstování vodních sportů ve složení Ing.Jan Hroch, inspektor 
Kuffnerova cukrovaru, restauratér Jaroslav Novák, nájemce 
lichtenštejnského vodního mlýna Jan Vrána, policejní inspektor Jaroslav 
Durdík, burzovní rada Karel Valenta, advokát a starosta břeclavského 
Sokola JUDr.Josef Pyskatý, výrobce nábytku Jan Heiduk, soudní 
koncipient Rajmund Smolík, přednosta berního úřadu Gabriel Bláha, Jan 
Černý a výrobce nábytku František Vaculík. Nově ustanovený výbor byl
velmi aktivní a dovedl v překvapivě krátké době zvládnout obrovské 
úkoly. 

Jak vyplývá ze smlouvy trhové ze dne 2.června 1924, zakoupili od 
knížete Jana II. z Lichtenštejna pozemek ve výměře 5322 m2 za 
sjednanou trhovou cenu 7.450 K 80 h. Tento pozemek zajistil přístup 
k řece a ležel mezi areály dvou německých sportovních spolků
Ruderverein a Turnverein. Byly postaveny šatny, loděnice, dílna, 
plovárna a koupací koše (jde přibližně o obdélníkovou plochu od hráze po 
konec staré loděnice, v šířce, kde dnes stojí hlavní budova po starou 
loděnici). Později veslařský klub přikoupil sousední pozemek o výměře 
6000 m2 od J.Ivančice ze Staré Břeclavi, na kterém byly vybudovány
tenisové kurty (jde přibližně o plochu s dnešními kurty a o plochu, kterou 
vlastní  pan Mach). 
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1.str Kupní smlouvy, kterou SVK pořídil pozemek pro svůj areál.
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1925 – 30. dubna 1925 se veslování osamostatnilo pod názvem Slovácký 
veslařský klub. Každý z členů zakládajícího výboru složil 1.000 korun, 
které byly použity pro začátky závodního veslování.
Prvním sportovním vybavením bylo 12 zábavních loděk. Pro veslařský 
sport byla pořízena cvičná plátová čtyřveslice (gig), závodní plátová 
čtyřveslice (klinker), závodní čtyřveslice (Ress), plátová jednoveslice 
(skull) a závodní jednoveslice (skif). Těchto prvních pět lodí bylo 
pokřtěno 7.května jmény Žofka, Sokolice, Jiřina, Jarka a Blesk..

Na jaře začal trenér Karel Helfgott (1889 – 1964) trénovat první závodní 
družstvo, které tvořilo 8 mužů – Mirko Pyskatý, Bohuš Hrádek, Antonín 
Hrstka, Stanislav Kupka, Karel Měřínský, Dominik Kučera, Bohuš 
Blecha a Bedřich Jucker (kormidelník) a 4 ženy – Melina Smolíková, 
Zdeňka Prokopová, Anči Mikešová a Anči Smolíková. Nejdříve se začalo 
trénovat na cvičné bedně, vynálezu trenéra.
7. června se členové SVK Břeclav zúčastnili prvních závodů v Hodoníně.
Svoje první vavříny si odvezl Bohuš Blecha na skullu a ženy na dámské 
čtyřce. 9. srpna se konaly první závody v Břeclavi. Pořádající oddíl získal 
tři vítězství – Bohuš Blecha na skullu, čtyřka mužů v jízdě nováčků a 
čtyřka dam. 
Do léta bylo postaveno čtyřicet dřevěných kabin a tři dřevěné koše pro 
neplavce. První česká plovárna se těšila velkému zájmu, který si vynutil 
rozšíření areálu.
Zájem o veslování rostl. Na konci roku čítal klub již 130 členů.

1926 – V roce 1926 se zvětšil počet kabin pro koupající, byla zvětšena 
budova loděnice tak, aby byl získán prostor pro další lodě, zejména pro 
novou osmiveslici, další plátovou čtyřveslici, skif a skull.
16.května byl proveden křest tří nových lodí.

V tomto roce měl klub 163 členů, z toho 14 bylo zakládajících.  

Prvním velkým úspěchem bylo 2.místo osmy 25.července na MČR. 
Osma juniorů (Stanislav Kupka, B.Pražák, Karel Měřínský, F.Dupal, 
G.Sýkora, Bohuslav Hrádek, Miroslav Pyskatý, korm. Bedřich Jucker) 
zvítězila i na Rennerově memoriálu v Praze. V červenci získala Břeclav 
výrazná vítězství na regatách v Břeclavi a v Hodoníně. Na skullu a na 
skifu na sebe upozornili Blecha, Wilzcke, Fischer a Smolík. Klub se 
účastnil velmi úspěšně i přeborů Moravy.
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***
SVK si začal získávat uznání a zařadil se mezi nejúspěšnější kluby 
v republice. Velký podíl na úspěších měl bezesporu trenér Karel Helfgott
a zdravá ctižádost břeclavských veslařů. V krátké době let 1925 a 1926
byl díky velkému nadšení všech vybudován krásný sportovní areál 
vybavený vším potřebným. Členové SVK a jejich příznivci vykonali 
velké dílo, které se podařilo díky finanční obětavosti jednotlivců z řad 
místních českých obchodníků a podnikatelů a úspěšným sportovním 
zápolením a fyzickou prací všech ostatních.

Ale v následujících 
letech 1927 a 1928
tížily vedení SVK 
značné finanční 
starosti. Celkové 
výdaje na nákup 
pozemků, stavby 
budov, kabin a košů 
a na nákup 
závodních lodí, 
které bylo nutno 

zakoupit 
v Rakousku a 

v Anglii (v Československu se tehdy závodní lodě nevyráběly) a 
zábavních lodí dosáhly výše 271.520,- Kč. 
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V roce 1927 činil dluh asi 200.000,- Kč. Nedostatek financí způsobil, že 
v letech 1927 a 1928 nebyly pořádány v Břeclavi žádné české veslařské 
závody, závodníci se účastnili závodů v Uherském Hradišti, kde 
J.Wilzcke dobyl titul Mistra Moravy ve skifu. 

Vedle tíživé finanční situace postihla klub další rána, předčasně zemřel 
předseda správního výboru Ing.Jan Hroch a v roce 1928 i druhý předseda 
a bývalý archivář JUDr.Josef Pyskatý ve svých nedožitých padesáti 
letech.     

1928 - Bylo velkým štěstím pro 
břeclavské české veslování, že od 
poloviny roku 1928 bylo vedení klubu 
svěřeno tehdejšímu vrchnímu zemskému
stavebnímu radovi Ing.Rudolfu 
Zaoralovi. Díky jeho velkému 
mecenášství a velkému zájmu o 
veslování byly všechny finanční 
problémy SVK vyřešeny a dluhy 
zaplaceny. Po řadu let až do podzimu 
1938 zůstal Ing. Zaoral předsedou a 
pomáhal rozvoji SVK především 
hmotně. Od správy lichtenštejnských 
lesů za vykonané rozsáhlé meliorační 
projekty místo finanční odměny obdržel 

Ing.Zaoral 15 ha lesa. Bylo utvořeno veslařské stavební družstvo, které 
les obhospodařovalo, a z jeho výnosu byl kryt celý provoz činnosti SVK. 
Ing.Rudolf Zaoral měl mimořádnou zásluhu o rozvoj a vzestup 
Slováckého veslařského klubu v letech 1928 – 1938. Rudolf Zaoral tuto 
funkci zastával (kromě válečné přestávky) až do konce roku 1960.

V červenci 1928 se přece jen v Břeclavi konaly mezinárodní veslařské 
závody, které však pořádal Mahr.-schles. Ruderverband (Moravsko-
slezský veslařský svaz), a to péčí Lundenburger Ruderverein 
(Břeclavského veslařského spolku). K těmto závodům se přihlásilo 18 
klubů, z toho 10 bylo z ciziny. Závody se konaly při příležitosti 54.výročí 
trvání německého veslařského spolku a byly dokladem, že tento se dostal 
mezi nejlepší kluby ve státě. Závěrem své zprávy o těchto závodech si 
novinář z týdeníku Břeclavský kraj posteskl: Kdy uvidíme i u nás 
podobné závody české, vždyť Slovácký veslařský klub přece tak slibně 
začal.
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Přesto se veslaři SVK účastnili Mistrovství Moravy, kde titul získali
Wilczke na skifu a čtyřka nováčků Alšík, Baránek, Zikmund, Bína, 
korm.Procházka.  

1929 - Velký úspěch 
německých veslařských 
závodů v roce 1928 
podnítil SVK k tomu, že 
v červenci následujícího 
roku (13. a 14.7.1929) 
uspořádal SVK velmi 
úspěšné IV. amatérské 
veslařské závody, 
spojené s Mistrovstvím 
Moravy a Slezska, a to 
ve skifu, čtyřkách a 

osmách. Závody se těšily velkému zájmu veřejnosti, v neděli odpoledne 
přes 2500 diváků obsadilo oba břehy řeky Dyje. Startovalo zde pět 
moravských klubů s 35 loďmi. Výrazného vítězství dosáhl Josef Wilczke 
v závodě na skifu, kdy dobyl již potřetí titul Mistra Moravy a Slezska. 
Titulu Mistra Moravy a Slezska dosáhla i břeclavské osma R.Baránek, 
V.Bistrý, G.Sýkora, M.Pyskatý, Fr.Bína, Fr.Elšík, Ant.Hrstka, Fr.Dupal, 
korm. B.Procházka.

Průběh závodů ukázal, že české 
veslování je na vzestupu. 
Srovnáním s výsledky německého 
závodu se ukázalo, že čeští veslaři 
již dosahují výkonů i špičkových 
zahraničních klubů.
Velkým kladem závodu bylo i 
chování břeclavských závodníků, 
kteří se ke svým soupeřům chovali 
přátelsky a džentlmensky, plně ve 
shodě s ideálem „Ve zdravém těle, 
zdravý duch.“. 

1930 - Po úspěšném roce 1929 se 
dále rozšiřovala členská základna.
V roce 1930 již bylo 20 členů 
zakládajících, 193 členů činných a 
65 členů stipendistů - veslařů.
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V červenci byly uspořádány V.veslařské závody, kde SVK vyhrál 7 
závodů a na Mistrovství Moravy SVK pětkrát zvítězil. 6.září byly na 
závěr sezóny pokřtěny dvě nové lodě - čtyřka Drahuše a skif Šíp. Závěr 
byl zakončen ohňostrojem. 

1931 - V červenci SVK uspořádal regatu, kde startovalo 7 klubů, 179 
závodníků. Z 18 závodů břeclavští veslaři zvítězili v osmi z nich. Žádost 
o konání Mistrovství ČSR v Břeclavi byla zamítnuta.

1932 - 10. července VII. závody SVK a 16.a17.července se uskutečnily 
závody německého klubu. 30. července mělo být v Břeclavi Mistrovství 
Moravy a Slezska, svaz je nakonec zrušil pro „formální“ nedostatky. 

1933 - V Břeclavi se uskutečnilo Mistrovství Moravy a Slezska. Ladislav 
Smolík se stal Mistrem Moravy ve skifu.

Tenisový odbor SVK
Vedle veslování rozvinul svoji sportovní činnost i tenisový odbor SVK. 
V září 1929 uspořádal turnaj pro břeclavské tenisty z různých klubů –
SVK, Kuffnerova cukrovaru, rafinerie, gymnázia a Rudervereinu. Početně 
navštívený turnaj probíhal na kurtech SVK, cukrovaru i na kurtech 
německých. Do roku 1931 se zvýšil počet tenisových kurtů na pět a 
břeclavští tenisté SVK se probojovali na 3.místo v 1.třídě 
Západomoravské župy tenisové asociace.

1934 - V roce 1934 
oslavoval SVK 
10.výročí založení 
klubu. 5.února se 
v sále Grand hotelu 
konala schůze 
SVK, kde byla 

zhodnocena 
dosavadní činnost. 
Zvláště podnětná 
byla zpráva 
kapitána Karla 
Nepraše, který 
kladně hodnotil rok 

1933, kdy závodní družstva startovala v 18 závodech a dobyla 9 vítězství. 
Za dobu 10 let se závodní mužstvo účastnilo celkem 172 závodů a získalo 
93 cen. Na závěr byl zvolen nový výbor – Ing.Rudolf Zaoral, MUDr. 
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J.Příkazský, O.Neumann, Dr.J.Navrátil, Karel Valenta, Jan Heiduk, 
Jos.Novák ml., R. Gold, J.Vrána, Ing.Tietz, S.Milota, Ing.Müller, 
Dr.Ing.Pucherna, J.Nepraš, prof.Vrba, Jar.Novák, H.Schneider, 
MVDr.Ant.Hrstka, Prof.Ing.Žák.  

Sportovní veřejností bylo velmi kladně kvitováno, že byla uzavřena 
dohoda mezi českým a německým veslařským svazem o možnosti 
pořádání závodů za účasti závodníků z obou svazů. Dohoda významně 
přispěla k podstatnému zvýšení výkonnosti veslařů obou svazů a ke 
zvýšení sportovní úrovně soutěží. 

V sobotu 7. a v neděli 8.července 1934 uspořádal SVK mezinárodní 
veslařské závody, které se svými sportovními výkony a celkovým velmi 
úspěšným průběhem staly skutečným společenským vyvrcholením celého 
léta. Ze zahraničí se závodu účastnily RC Lia Wien, který vyslal čtyřku a 
RC Donauhort Wien, který ohlásil osmu seniorskou, čtyřku a skif 
starších. Z domácích klubů se přihlásily SVK Bratislava, ČVK Brno, 
Lundenburger Ruderverein, RC Bruna Brno, ČVK Uherské Hradiště a 
pořádající SVK Břeclav. Celkem závodilo 54 lodí a 287 veslařů.

Z břeclavských závodníků dosáhl výrazného úspěchu Jan Znorovský 
v závodě skull a skif nováčků. Stejně důležité bylo i vítězství břeclavské 
čtyřky dorostu na polozávodní lodi na trati 1000m ve složení Machálek, 
Sklenář, Chmelík, Vágner, korm. B.Procházka. Tato dorostenecká čtyřka 
svým výkonem potvrdila očekávání a naděje, že roste nová úspěšná 
generace veslařů.

Trenér Helfgott začal po roční přestávce (z pracovních důvodů) 
připravovat posádku, která dosáhla historického úspěchu - měla čest 
reprezentovat naši republiku na OH v Berlíně.  

Nevšední ochotou členstva SVK a jeho příznivců bylo tehdy také 
zajištěno ubytování a stravování zahraničních hostů. Závody se těšily 
neobyčejnému zájmu veřejnosti, která obsadila oba břehy řeky Dyje; píše 
se, že celková návštěvnost dosahovala téměř 10 tisíc osob z domova i 
z ciziny.

1935 - 28.června dochází k historicky prvnímu zahraničnímu startu 
veslařů SVK. Na závodech ve Vídni startoval skifař Znorovský a byl třetí.
Sportovní úspěchy měly výrazný vliv i na podstatně zvýšenou účast 
zahraničních klubů na dalších mezinárodních veslařských závodech 
v Břeclavi, které se uskutečnily 5.-7.července. Těchto závodů se účastnilo 
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sedm moravských klubů a šest rakouských klubů z Vídně, Linze a 
Angernu. Skif vyhrál Znorovský. Účast diváků byla také mimořádně 
vysoká.
12.prosince byl v Přerově na valné hromadě Sdružení moravskoslezských 
veslařských klubů zvolen místopředsedou Jaroslav Durdík, náhradníkem 
byl MVDr. Antonín Hrstka.

1936 - Rok nezačal šťastně. 18.května se na tréninku srazila osma SVK se 
zábavní loďkou německého klubu. Na osmě vznikla velká škoda (asi 
10 000 Kč, tj. asi polovina tehdejší ceny nové lodi). Posádka osmy
nemohla potom společně trénovat. Přesto se rok 1936 stal pro SVK 
Břeclav nejslavnějším rokem v celé historii klubu. 

Zasloužila se o to osma ve složení K.Brandsttatter, P.Parák, Jan 
Holobrádek, L.Smolík, František Kšír, František Kobzík, Rudolf Baránek, 
veslovod MVDr.Antonín Hrstka a korm. Bedřich Procházka. Břeclavští 
veslaři dokázali své výborné kvality již 7.června, kdy se účastnili závodu 
O Primátorský štít v Praze. Tehdy startovaly osmy sedmi klubů: ČAC 
Roudnice, SVK Břeclav, VK Slavia Praha, ČVK Brno, VK Blesk, ČVK 
Praha a Vinohradští veslaři. SVK se na vypůjčené lodi probojoval do 
finále a nakonec po urputném boji podlehl jen o 0,2 vteřiny ČAC 
Roudnice. Třetí Slavia zůstala vzadu 20 vteřin.
Zcela po zásluze se tak břeclavská osma zařadila mezi nejúspěšnější 
posádky v republice, a byla proto delegována na velké mezinárodní 
veslařské závody ve Vídni, kde reprezentovala ČSR; pro nemoc se ale 
neúčastnil veslovod Hrstka. 
  
Ve dnech 4.-6.července prožívala Břeclav opět regatu, která byla spojena 
s mistrovstvím země Moravskoslezské. Závodů se účastnilo 10 českých a 
moravských klubů, 1 klub slovenský a 3 kluby německé a z Rakouska 
přijela Ostmark Angern. Břeclavští veslaři prokázali své kvality 
především ve čtyřkách 1.třídy a dále ve skullu, kde zvítězil Garčic.  
Výrazné bylo vítězství čtyřky SVK v závodě o Mistra země 
Moravskoslezské ve složení Kšír, Kobzík, Baránek, vesl. Ant.Hrstka, 
korm. Procházka. Vyvrcholením byl závod osem o titul Mistra země 
Moravskoslezské, kde SVK obhajoval své prvenství z loňského roku. Po 
dramatickém boji se svým dávným soupeřem RC Bruna Brno znovu SVK 
prokázal, že je zdatnější.
Závody byly večer ukončeny předáním cen v sále Grandhotelu, kde se 
v dobré vzájemné pohodě sešli čeští, slovenští a němečtí sportovci. 
Rozešli se po krásném večeru s perspektivou další přátelské spolupráce. 
Škoda, že toto vzájemné pochopení a porozumění se neprosadilo i 
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v politice, která už tehdy byla velmi napjatá a plná vzájemného 
osočování.

Týden poté, 13.července 1936, se uskutečnily v Břeclavi další 
mezinárodní závody, které pořádal německý klub za účasti řady předních 
klubů z Rakouska. Osma SVK jela na závěr závodů proti výbornému 
vídeňskému klubu a mistru Rakouska Arminen a zvítězila v čase 5:33,4.

Vyvrcholením činnosti SVK v roce 1936 byla její účast na mistrovství 
ČSR. Tam prokázala stále se zvyšující vyspělost moravského veslování. 
Dne 19.července se na startu osmiveslic o putovní cenu prezidenta 
republiky sešlo pět předních klubů – KV Mělník, RC Bruna Brno, ČAC 
Roudnice, ČVK Praha a SVK Břeclav.  Břeclavská osma spurtovala hned 
od startu s náskokem půl lodě. Velký boj se odehrál s osmou VK Mělník, 
ale břeclavská osma vedoucí pozici již neopustila. SVK Břeclav získal 
mistrovský titul jako první moravský klub v historii v čase 5:45,8.
Druhý byl Mělník 5:46,2, třetí ČAC Roudnice 5:51,3. Bylo to velké 
vítězství, které je třeba vyzvednout i proto, že SVK neměl tehdy dobrou 
vlastní závodní osmiveslici a oba velké závody – Primátorky v Praze a 
mistrovství republiky v Roudnici jeli Břeclaváci na lodi, kterou jim 
s nevšední ochotou půjčil německý veslařský klub RC Regata Praha. V té 
době je toto nutno zvláště ocenit, jako doklad velmi dobrých přátelských 
vztahů mezi sportovci obou národností.
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V tehdejším místním tisku bylo uvedeno: „Na tomto skvělém vítězství 
měla největší podíl tuhá kázeň, sportovní životospráva, bojovnost 
břeclavských veslařů, ale i vynikající technika veslovoda Antonína 
Hrstky. Neméně důležitá byla svědomitá, obětavá práce trenéra Karla 
Helfgotta, který nezištně, bez nároku na jakoukoli odměnu, jen z lásky 
k veslařskému sportu, dovedl svěřené družstvo k metě nejvyšší. 
Slavnostní bylo proto uvítání celé výpravy v Břeclavi, kde je očekávaly 
davy občanstva, vyšlo zvláštní číslo týdeníku Břeclavský kraj. Za výbor 
SVK Břeclav je přivítal místopředseda, generální ředitel břeclavského 
cukrovaru Oskar Neumann, vřelými slovy je oslovil náměstek starosty 
města Ing.Rudolf Zaoral i zástupce okresního hejtmana z Hodonína, 
vrchní komisař JUDr.Kožina a další řečníci.“

Z nádraží odešli veslaři s průvodem fanoušků za doprovodu hudby do 
hotelu Grand, kde oslavy pokračovaly. Psalo se: „Byla to velká sláva a 
také krásná cena prezidenta republiky, kterou vítězná osma získala a která 
byla po několik dnů vystavena ve výkladu firmy Küfferle, těšila se velké 
pozornosti břeclavského obyvatelstva.“    

Za 14 dnů, 5.srpna 1936 odjeli břeclavští veslaři ve stejném složení -
Karel Brandstätter, Pavel Parák, Jan Holobrádek, Ladislav Smolík, 
František Kšír, František Kobzík, Rudolf Baránek, veslovodem byl 
MVDr. Antonín Hrstka a kormidelníkem B. Procházka a s trenérem  
Karlem Helfgottem. - k dalšímu velkému mezinárodnímu zápolení, aby se 
v Berlíně, jako reprezentanti ČSR, účastnili letních olympijských her. V 
rozjížďkách, které se konaly dne 12.srpna v Grünsu u Berlína, neuspěla 
osma ČSR a v silné světové konkurenci skončila na pátém místě. O
přesném umístění osmy nevíme. Některé prameny uvádí, že osma 
neuspěla v rozjížďkách, ale v databázi ČOV je uvedeno dosažení 
semifinále. Pravděpodobně tedy musela postoupit přes opravné jízdy.

Na olympiádě poznala osma nový Ferbenův způsob veslování. Helfgott 
neměl pro tuto novinku pochopení, a tak jej osma nacvičovala bez něj.
Znovu se projevila nutnost, aby veslaři SVK měli k dispozici vlastní a 
kvalitní loď. Z tohoto důvodu vedení SVK Břeclav vypsalo veřejnou 
sbírku na dobrovolné finanční dary, které by umožnily toho dosáhnout. 
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1937 - Sbírka měla velký úspěch, a tak 27.května 1937 byl v areálu SVK 
Břeclav proveden křest nových lodí – osmiveslice, čtyřky a gigu.

Z klubu odchází do Zlína jedna z hlavních osobností břeclavského 
veslování, velitel městské policie Jar.Durdík, který dlouho působil jako 
funkcionář ve výboru SVK.

3.-4.července 1937 proběhla v Břeclavi regata, jíž se účastnily kluby 
české a německé z celé Moravy a  ze Slovenska to byl tradičně SVK 
Bratislava. Břeclavští dosáhli 7 prvenství, ČVK Brno 6, Brüner 
Ruderverein 3 a ČVK Hodonín 2.
Osma na závodech ve Vídni porazila mistra Rakouska.

V roce 1937 se již vedle Karla Helfgotta objevil i další trenér Ladislav 
Smolík, který prosazoval moderní veslařskou techniku Ferbenovým 
stylem a jeho svěřenci docílili tehdy výborných výsledků.
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VÁLEČNÉ  OBDOBÍ  1938 – 1945

Rok 1938 byl již ve znamení dramatických politických událostí. Závodní 
činnost byla výrazně omezena, poněvadž téměř všichni dospělí závodníci 
vykonávali vojenské cvičení ve zbrani. Přesto SVK o svatodušních 
svátcích vyslal do Brna dvě čtyřky pod vedením trenéra Smolíka. Obě 
byly úspěšné. Byla to dorostenecká čtyřka J.Hodonský, J.Vlček, 
J.Marcinizsyn, Kurt Rosenfeld a korm.Procházka a závodní čtyřka 
nováčků B.Kravčík, A.Moučka, M.Krevňák, V.Präsenc, korm.Procházka.
SVK se účastnil 26.června v Hodoníně na nové trati na Moravě závodů o 
mistrovství země Moravskoslezské. 

V květnu roku
1940 byl majetek 

Slováckého 
veslařského klubu 

konfiskován 
dvěma dekrety a 
následně převeden 
do majetku 
německého klubu.
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Tragický podzim 1938 udělal tečku za slavnou sportovní činností českých 
břeclavských veslařů. Po okupaci Břeclavi, 8.října 1938, byla prakticky 
udušena veškerá česká veřejná činnost, všechny české školy byly zavřeny,
české spolky byly zakázány a majetek zabaven. Někteří z aktivních 
veslařů se vystěhovali do okleštěné republiky. 

Do Hodonína odešel trenér Ladislav Smolík i Bedřich Procházka, kteří 
našli uplatnění v ČVK Hodonín, mladý nadějný Josef Horčička po dobu 
okupace byl v Otrokovicích a startoval za SK Baťov. 

Klopotný osud měl trenér Karel Helfgott, který byl židovského původu, 
musel se skrývat a poznal i nacistický žalář.

Jan Holobrádek, člen olympijské osmy, se za války dostal do Anglie, kde 
byl pozemním leteckým mechanikem britského letectva. Po válce byl 
pověřen pátráním po lidických dětech v Německu.

František Kobzík, člen olympijské osmy, po 15.březnu 1939 odešel do 
Polska, odtud do Francie. Tam vstoupil v září 1939 do československého 
vojska, kde byl zařazen v hodnosti četaře do roty velkorážných kulometů 
a účastnil se bojů proti útočící německé armádě. Po porážce Francie se 
dostal do Velké Britanie. Tam s předurčením pro zvláštní úkoly ve vlasti 
prodělal parašutistický výcvik a nakonec byl zařazen do výsadku 
CARBON. Čtyřčlenná skupina byla vysazena 13.dubna 1944 v prostoru 
lesa Rudníček mezi Ratíškovicemi a Vacenovicemi. Další osud rotmistra 
Františka Kobzíka a rotmistra Josefa Vance byl tragický. 7.května byl 
v malé vesnici Rudice u Bojkovic jejich úkryt v seníku prozrazen, byli 
obklíčeni a zvolili jediné východisko z beznadějné situace – dobrovolnou 
smrt. 

František Kšír, další člen olympijské osmy, odešel z Břeclavi do 
Protektorátu na Brněnsko, kde se věnoval činnosti náčelníka Sokola a byl
součástí struktury ilegální první Obrany národa. Za svoji činnost byl 
gestapem zatčen. Jeho další osud přesně neznáme, ale pravděpodobně byl 
popraven v roce 1939 nebo 1940 v německé káznici.

Bedřich Jucker a Julius Pospíšil zahynuli v koncentračním táboře.

Z poválečné zprávy SVK vyplývá, že během světové války tragicky 
zahynulo 40 členů klubu.
Čest jejich památce !
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POVÁLEČNÉ  NADŠENÍ

1945 - Na jaře roku 1945 byla Břeclav osvobozena. Převážná část 
předválečného členstva SVK se již do klubu nevrátila, mnozí se v roce 
1938 vystěhovali. 

Pro SVK bylo štěstím, že se po válce vrátili Ing.Rudolf Zaoral, velký 
příznivec a obětavý mecenáš břeclavského veslování, a dlouholetý trenér 
Karel Helfgott. V prvním poválečném výboru byl předsedou Ing.Rudolf 
Zaoral, místopředsedou JUDr.Karel Kalláb a Jaroslav Štancl, jednatelem
Miroslav Šamaj, zapisovatelem Zdeněk Bartoš, pokladníkem Karel 
Valenta a Valentin Hložánek, dále Gabriel Bláha, Karel Helfgott, Jan 
Šicner, Vlastimil Schneider a Josef Novák. Závodními lékaři byli 
MUDr.Jaroslav Knecht a MUDr.Josef Pešík, MUDr.František Dominik a 
MUDr.Vít Stern. V letech 1945-1946 veslovalo v klubu asi 60 dorostenců 
a mužů.

Všichni se ihned pustili do obnovy SVK společně s mnoha dobrovolníky.
Bylo nutno opravit objekty a také značně poničený lodní park, který byl 
tehdy velmi skromný – osma, 2 cvičné čtyřky, skif a 2 skully. Prvními 
výrobci lodí byla tehdy firma Witt z Lednice a Antonín Malinkovič starší, 
stolař, jenž pro svého syna vyrobil dokonalý závodní skif. 

1946 - 13. a 14.července se v Břeclavi konala první poválečná regata. 
Byla to slavná regata za účasti 11 klubů z Moravy, Čech a Slovenska. 
Břeclavským veslařům byl svěřen úkol organizovat nejen XIII.národní 
veslařské závody, ale i III.juniorský přebor ČVS. Svého úkolu se místní
zhostili na výbornou, a to nejen dokonalou organizovaností závodů, ale 
především tím, že v krátké době jednoho roku dovedli výtečně vycvičit a 
postavit řadu vlastních závodníků. Ze 17 jízd obsadili 14 závodů. 
Především to byla čtyřka dorostu Milan Turoň, Jan Kobzík, Stanislav 
Krásný, Ladislav Vrba, korm.Jan Vališ, čtyřka nováčků – Miroslav 
Kománek, Rudolf Bienert, Martin Straka, František Jurajda, František 
Bureš, Jan Krásný, Antonín Bařina, Ladislav Einsiedler, korm.Jan Vališ. 
Další čtyřku nováčků tvořili Miroslav Vrba, Ladislav Lípa, Josef Presenc, 
Josef Tetur. 
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Součástí regaty byl juniorský 
přebor ČSR, kde ve skifu 
získal titul Josef Horčička a 
v závodě osem juniorů 
skončila břeclavská osma 
druhá za VK Fatra Napajedla. 

1947 - Nadějný Josef 
Horčička prokázal, že patří ke 
špičce českých veslařů a 
3.srpna vybojoval 3.místo a 
11.července  2.místo na 
mistrovství republiky ve skifu. 
Bronz na mistrovství ČSR 
získala i čtyřka SVK 
(František Dočkal, Martin 
Straka, Rudolf Bienert, 
Miroslav Kománek, korm. 
Milan Turoň.

1948 - V roce 1948 na M 
ČSR na sebe upozornil mladý 
Antonín Malinkovič, když 
zvítězil ve skullu nováčků na 
1000m.  
SVK se podařilo zakoupit 
gigovou osmiveslici a 
gigovou čtyřku.

Politické změny v roce 1948
znamenaly pro klub 
postupnou ztrátu 
samostatnosti a zestátnění 
majetku.

***
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PADESÁTÁ  LÉTA

Výsledky břeclavských veslařů z padesátých let zakončené olympijskou 
medailí v Římě 1960 ukazují, že veslaři SVK v tomto desetiletí patřili 
k nejlepším v republice a důstojně reprezentovali ČSR na mezinárodních 
soutěžích.

Antonín Malinkovič již v květnu 1950 vyhrál jarní skulérský závod 
v Praze na skifu, a pak již nepřetržitě po dobu sedmi let od roku 1950 až 
do roku 1956 byl mistrem ČSR ve skifu. Mimo to vedle dalších 
vynikajících úspěchů získal v roce 1951 v Berlíně na akademickém 
mistrovství světa ve skifu stříbrnou medaili. Reprezentoval ČSR na 
olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952 a v závodě dvojskifu 
spolu s Jiřím Vykoukalem z Napajedel se umístil na 5.místě. Ve stejné 
disciplíně s Jiřím Vykoukalem na ME v Belgii v roce 1955 dojel na 
4.místě.

Na ME 1954 v Amsterdamu  reprezentovala ČSR osma SVK, která 
na staré lodi vybojovala vynikající 4.místo. Na ME 1955 v belgickém 
Gentu startovala kompletní čtyřka SVK Ladislav Polách, Jan 
Krásný, Martin Straka, Rudolf Bienert a korm. Jan Komárek  a na 
osmě Stanislav Krásný s Janem Švédou. 

Jan Švéda reprezentoval ČSR v padesátých letech na dalších čtyřech 
ME, kde vybojoval zlatou (1956), bronzovou (1957) a společně 
s Václavem Pavkovičem stříbrnou medaili (1959) na osmách. 

Jan Švéda se jako člen osmy účastnil OH v Melbourne v roce 1956 a 
společně s Václavem Pavkovičem OH v Římě v roce 1960. V Římě 
dosáhli břeclavští veslaři zatím největšího úspěchu v historii SVK, 
když osma ČSR vybojovala bronzovou medaili.   

Koncem padesátých let procházelo břeclavské veslování generačními 
změnami a organizačními třenicemi. Ještě v roce 1950 zůstává starý 
výbor klubu v čele s Ing.Rudolfem Zaoralem, ale pak, jako následek 
hlubokých politických změn při takzvaném sjednocení tělovýchovy, byl 
Slovácký veslařský klub zrušen a výbor byl odvolán. Klub byl nejprve 
„sloučen“ do Sokola, poté byl přeřazen do klubu Dyha Břeclav, krátce 
nato se stal součástí Slavoje Břeclav a od roku 1954 Spartaku Poštorná. 
V roce 1960 se stali veslaři součástí TJ Slovan Břeclav jako veslařský 
oddíl. 
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Bylo štěstím, že v době hlubokých politických změn měl klub dva
odpovědné trenéry, kteří přes všechny otřesy svědomitě vedli trenérskou 
práci, věnovali se přípravě na vodě i na souši, a tak i oni byli spolutvůrci 
vynikajících výkonů svých svěřenců v padesátých letech. Byli to Karel 
Helfgott, trenér v letech 1945-1957 trénoval muže, starší veslaře, zvláště 
Antonína Malinkoviče; od roku 1948 do roku 1961 byl hlavním trenérem 
Ladislav Smolík.

***
1950 - Antonín Malinkovič se stal Mistrem republiky ve skifu.
Břeclavská ženská čtyřka ve složení Filoména Konečná, Anna 
Smetanová, Marie Lucká, Ludmila Michlová, korm.Hermína Krčková 
vyhrála všechny veslařské závody na Moravě a nenašla přemožitele.
Na Slovácké regatě se prodalo přes 8 tisíc vstupenek a oba břehy Dyje 
byly hustě obsazeny diváky, kteří byli zvědaví na výkony domácích 
veslařů, kteří v zápolení s patnácti nejlepšími veslařskými oddíly 
z Moravy, Čech a Bratislavy prokázali svými výkony, že patří mezi 
nejlepší v republice.

1951 - Na mistrovství ČSR 
na přehradě v Brně se stal 
Antonín Malinkovič 
Mistrem republiky ve skifu 
a břeclavská osma získala 
bronzové medaile (Ladislav 
Plch, Josef Horčička, Jan 
Švéda, Jan Krásný, Karel 
Hýbl, František Vrba, 
František Švéda, František 
Předínský, korm. Karel 
Fiala).

Antonín Malinkovič se 
účastnil akademického 
mistrovství světa v 
Berlíně, kde byl na skifu 
stříbrný.
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1952 - Antonín Malinkovič se stal Mistrem republiky ve skifu.
Reprezentoval ČSR na olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952 
a v závodě dvojskifu spolu s Jiřím Vykoukalem z Napajedel se umístil 
na 5.místě.

1953 - Antonín Malinkovič se stal Mistrem republiky ve skifu a účastnil 
se ME v Kodani.

1954 – Antonín Malinkovič se stal Mistrem republiky ve skifu.
Osma, nyní pod hlavičkou Spartaku Poštorná, všechny překvapila a ve 
složení František Matějíček, Josef Tetur, Martin Straka, Jan Krásný, 
Stanislav Krásný, Antonín Malinkovič, František Švéda, Rudolf Bienert, 
korm. Jan Komárek zvítězila v populárním závodě „O primátorský štít“ 
v Praze.

Ve stejném roce zvítězila také na mistrovství ČSR a reprezentovala ČSR 
na ME v Holandsku, kde jí o necelou sekundu unikla medaile a 
vybojovala vynikající 4.místo.
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21.slovácká regata se konala za bohaté účasti 430 veslařů z 20 oddílů za 
účasti asi 3000 diváků.

1955 – Na ME 1955 v belgickém Gentu reprezentoval Antonín 
Malinkovič a na dvojskifu dojel na 4.místě. Na ME startovala i 
kompletní čtyřka SVK Ladislav Polách, Jan Krásný, Martin Straka, 
Rudolf Bienert a korm. Jan Komárek  a na osmě Stanislav Krásný 
s Janem Švédou.

Osma SVK (složení L.Polách, Václav Pavkovič, Martin Straka, Jan 
Krásný, Stanislav Krásný, Antonín Malinkovič, František Švéda, Rudolf 
Bienert, korm. Jan Komárek ) na Primátorkách skončila druhá a vyhrála 
Mistrovství republiky a titul Mistra ČR získal opět Antonín Malinkovič 
na skifu.

Osma juniorů (Miroslav Bartolšic, Ivan Janek, Josef Žůrek, Roman 
Juřena, Gustav Hodonský, R.Šedý, Vlastislav Laucký, Sl.Mikulič, korm. 
Rostislav Černohorský) získala zcela nečekaně titul mistra ČSR.
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1956 - Břeclavští (jako Slavoj Břeclav) znovu zvítězili na pražských 
primátorkách, a to ve složení Rudolf Bienert, Ladislav Polách, Jan Švéda,
Jan Krásný, Stanislav Krásný, R.Šedý, Jan Vaněk, František Švenda, 
korm Karel Fiala. 

Stejně tak získala osma titul Mistra ČSR na mistrovství ČSR v Brně a 
Antonín Malinkovič se stal opět Mistrem republiky ve skifu.

Výborně nás reprezentovala i břeclavská čtyřka Ladislav Polách, Jan 
Krásný, Martin Straka, Rudolf Bienert, korm. Karel Fiala, která 
reprezentovala ČSR při závodech lidově demokratických států v Polsku a 
s velkou převahou zvítězila.
Na těchto úspěších má velké zásluhy trenér Ladislav Smolík, který se stal 
i trenérem reprezentace.

Jan Švéda startoval v osmě na ME v Bledu, kde se stal Mistrem 
Evropy a na olympijských hrách 1956 v Melbourne (onemocněla část 
posádky, jeli „jen semifinále“).
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1957 - Svoji trenérskou činnost končí Karel Helfgott, sportovní činnost 
Antonín Malinkovič a další starší veslaři.
Václav Pavkovič jako člen Dukly Terezín zvítězil na osmě na mistrovství 
ČSR. 

Na konci srpna reprezentoval ČSR Jan Švéda na ME v německém 
Duisburgu a na osmě získal bronz.

1958 – Osma na primátorkách vybojovala 3.místo a na MČR byla 
poražena pouze lodí Dukly Terezín.

Osma s Janem Švédou na ME v Poznani vybojovala 4.místo.

1959 -Václav Pavkovič a Jan Švéda, členové osmiveslice ČSR, získali 
na ME v Maconu stříbrné medaile.
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ŠEDESÁTÁ  LÉTA

V roce 1960 se veslaři stali součástí TJ Slovan Břeclav. Řada dospělých 
závodníků a funkcionářů ukončila činnost. Šedesátá léta byla pro 
veslařský oddíl Slovanu ve znamení personálních výměn, odchodu starší 
generace úspěšných veslařů a vytváření podmínek pro mládežnické 
veslování, které je většinově provozováno až dodnes.

Ve druhé polovině 60.let reprezentovali ČSR na mezinárodním poli 
Zdeněk Kuba, Oldřich Kruták, Mirka Plhalová a Jana Vašíčková. Zdeněk 
Kuba se jako člen osmy na OH 1968 v Mexiku zasloužil o 5.místo a na 
MS 1966 na Bledu o 4.místo. 

Na ME nás v 60.letech Zdeněk Kuba s Oldřichem Krutákem 
reprezentovali v roce 1967 ve Vichy, Mirka Plhalová na ME bojovala 
ve čtyřech posádkách (Amsterdam 1966, Berlín 1968 a na 8+ a 4+ 
Klagenfurt 1969). Jana Vašíčková ve dvou ME (Amsterdam 1966 a 
Berlin 1968).

Veslaři se pustili do práce na 
zlepšení celého sportovního 
areálu. Bylo třeba provedení 
řádné údržby, opravy sprch a 
klubovny. Nezbytná byla 
oprava starších lodí. 

Bylo velkým přínosem, že se 
podařilo získat na dlouhá léta 
ke spolupráci výborného 
odborníka Františka 
Hajdůška. 

Fotografie dokumentují
dobovou přepravu na závody.
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1960 – Na OH v Římě Václav Pavkovič a Jan Švéda jako členové 
osmiveslice ČSR vybojovali 3.místo a získali bronzové medaile. Dosud 
jde o jediné držitele olympijské medaile na okrese Břeclav.  
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Na Mistrovství ČSR se stala čtyřka František Matějíček, Jan Švéda, 
Ladislav Polách, Václav Pavkovič, korm. Brožek mistrem republiky a 
byla nominována na závody do NDR. Čtyřka starších dorostenců získala 
stříbro na mistrovství republiky. Slovácké regaty se účastní 11 oddílů.

1961 – Na ME v Praze startovala 4+ s Václavem Pavkovičem, Janem
Švédou, Ladislavem Poláchem, vypadla v opravných jízdách.

1963 – Na žádost 
veslařů se na konci 
své kariéry v roce 
1963 účastnil 
Antonín Malinkovič 
mistrovství ČSR 
v Třeboni a spolu 
s ním dalších osm 
veslařů – Antonín 
Akai, Josef Akai, 
Josef Kužel, Václav 
Pavkovič, Václav 
Tuček, Josef Straka, 

Zdeněk Šil a korm. K.Brožek. Toto nepočetné závodní družstvo docílilo 
vynikajících výsledků. Ve všech disciplínách, kterých se účastnilo - na
dvojskifu, čtyřce, dvojce s kormidelníkem a na osmě vybojovali 3.místa.
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1964 – Dvojka Šil-Akai získala na M ČSSR seniorů bronz. Oldřich 
Kruták, Zdeněk Kuba, Jiří Wunsch a Jiří Gajda ve společenství 
s Hodonínem vyhráli přebor ČSR juniorů na osmě.

Na regatě 20. a 21. června oslavili veslaři 40 let svého trvání.

1965 – Oldřich Kruták se Zdeňkem Kubou s korm Fialou vyhráli na M 
ČSSR i dvojku s korm.
Organizátoři břeclavské regaty jsou kritizováni, že nevydali výsledky ani 
pro okresní tisk.

1966 – Na M ČSSR elite obsadila 3.místo dvojka Oldřich Kruták, Zdeněk 
Kuba. Kromě této dvojice, která trénuje pod vedením Václava Pavkoviče, 
je nouze o další veslaře. Kruták odchází na vojnu a provádí se nový 
nábor. Novým předsedou se stává Jan Komárek.

Zdeněk Kuba 
jako člen posádky
čtyřky s korm. 
získal 4.místo na 
MS na Bledu.

Mirka Plhalová a 
Jana Vašíčková 
v posádce osmy 

vybojovaly
5.místo na ME 
v Amsterdamu.

1967 - Dorostenky čtyřka s korm. Milena Kellnerová, Anna Bernátková, 
Jana Doležalová, Dana Matějíčková, kormidelnice Anna Hüblová se staly 
mistryněmi ČSSR. 

Dorostenci Pavel Smolík, Josef Kuba,Petr Skoumal, František Myslík, 
korm. R.Kostelecký získali na přeborech ČSR druhé místo.

Zdeněk Kuba vyhodnocen jako druhý nejlepší sportovec okresu, odchází 
na vojnu do Dukly Praha.
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Na ME ve Vichy se umístila reprezentační osma, v jejíž posádce seděl 
Zdeněk Kuba a Oldřich Kruták, na 11.místě.

1968 - Zdeněk Kuba se 
účastnil olympiády 
v Mexiku jako člen osmy, 
která vybojovala 5.místo.

Mirka Plhalová s Janou
Vašíčkovou na osmě získaly 
4.místo na ME v Berlíně.

Juniorská dvojka Pavel 
Smolík, Josef Kuba, 
korm.K.Michálek zvítězila
na mistrovství ČSSR.

Také čtyřka juniorek Milena 
Kellnerová, Anna 
Bernátková, Hana Hanáková, 
Dana Matějíčková, korm. 
Anna Hüblová porazila
favoritky z Blesku Praha a 
získala titul Mistr ČSSR.
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Veslařský oddíl překonal svoji stagnaci a zásluhou zejména trenérů
Václava Pavkoviče a Jana Komárka byla obnovena sportovní činnost. 

Byl zvolen nový výbor oddílu. Předseda Jindřich Matějíček, členové 
Rudolf Miklánek, Josef Hanák, Oldřich Šenekl, trenéry byli Václav 
Pavkovič a Jan Komárek. V průběhu roku byli získáni ke spolupráci 
známí veslaři Ladislav Smolík, Ervín Neumann, Antonín Akai, Josef 
Kužela, Josef Straka a Milan Polák.

V roce 1968 byl kvůli připravované regulaci řeky snížen stav vody v řece, 
a tak tréninkové možnosti byly velmi omezené.

1969 - Na ME v 
Klagenfurtu získala Mirka 
Plhalová 5. místo na čtyřce 
a s Janou Vašíčkovou 6. 
místo na osmě. Zdeněk 
Kuba na čtyřce vybojoval 
8.místo.

Ze základní vojenské služby
se vrátil Zdeněk Kuba. 
Během dvou let se velmi 

úspěšná čtyřka Oldřich Kruták, Zdeněk Kuba, Josef Akai a Josef Kuba 
účastnila mezinárodních závodů v Bělehradě, kde ve společenství 
s Bohemias utvořili vítěznou osmu.

Juniorky prokázaly 
opět své kvality. 
M.Kopáčková, 
M.Kellnerová, 
A.Bernátková, 
H.Hanáková a 
korm.A.Hüblová ve 
společenství 
s Hodonínem 
získaly zlatou 
medaili na 
mistrovství ČSSR 
na osmě a jako 
čtyřka s kormidel. 
vybojovaly 2.místo.
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Svůj titul obhájila posádka Pavel Smolík, Josef Kuba, korm.K.Michálek, 
z mistrovství republiky dovezli stříbrné medaile dorostenci Havlík, Ivo 
Chmela, Slávek Florus, Karel Michl, korm. K.Michálek.

Výborné výsledky odchovanců-reprezentantů i mladé generace způsobily, 
že v té době celý areál ožil novým mládím. Denně přicházelo do areálu 
nad splavem trénovat na šedesát chlapců a děvčat. O mladé veslaře se 
staral tým trenérů Jan Komárek, Václav Pavkovič, Josef Straka, Stanislav 
Krásný. Antonín Malinkovič, který trénoval seniory, poradil i mladým.

Na Slovácké regatě v roce 1969 zasedli za vesla osmy i senioři ročníku 
1939 a starší, kteří patřili k legendě – mistři ČSR z let 1954 a 1956 –
Bienert, Polách, Malinkovič, Stanislav a Jan Krásní, Švéda, Vaněk, 
Matějíček a kormidelník Fiala a utkali se se svými dřívějšími rivaly ze
Slovanu Hodonín, Slavie Uherské Hradiště a Jiskry Otrokovice.

Josef Akai a Oldřich Kruták byli vyhodnoceni na 5.místě za rok 1969 
mezi nejlepšími sportovci okresu.
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SEDMDESÁTÁ LÉTA

Reprezentanti Zdeněk Kuba a Oldřich Kruták v posádce osmy v roce 
1971 na ME v Kodani získali 7.místo a v roce 1972 reprezentovali na 
OH v Mnichově, kde skončili na 10.místě.

V roce 1970 rezignoval na svoji trenérskou funkci Václav Pavkovič a pod 
vedením Ladislava Smolíka byla ustanovena nová trenérská rada Antonín 
Malinkovič, Josef Straka, Josef Akai a Stanislav Krásný.

V polovině 70.let se 
Josef Akai začal plně 
věnovat trenérské 
činnosti se zaměřením 
na žáky a dorostence. 
Pod jeho vedením se 
v průběhu let 1976-
1979 vytvořilo z 12 
chlapců jedno 
z nejlepších družstev 
republiky. 

Trenérem 
břeclavských děvčat 
byl Milan Polák.

Svépomocí probíhá přístavba nové loděnice. V roce 1979 dostává novou 
střechu stará loděnice.
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1970 - Čtyřka bez kormidelníka ve složení bratři Kubové, Oldřich Kruták 
a Pavel Smolík docílila 2.místa na M ČSSR a ve společenství závodníků 
z Bratislavy a Brna v závodě osmiveslic skončili třetí.

Stříbro na M ČSSR ve čtyřce žen vybojovaly břeclavské ženy Mirka 
Plhalová, Jana Vašíčková se Strnadovou, Kovaříkovou, korm.Zbořilovou 
z Hodonína, které i s trenerém Hatalou přešly do Břeclavi. Ženy ve 
společenství vybojovaly další stříbro na osmě.

Zdeněk Kuba, Josef Kuba, Oldřich Kruták, Josef Akai bojovali na 
Primátorkách a na osmě ve společenství dosáhli 4.místa.
  
Slovácké regaty se účastnilo 14 oddílů a na 300 veslařů.

1971 – Na ME v Kodani na osmě reprezentovali Zdeněk Kuba a 
Oldřich Kruták a skončili na 7.místě.

Na M ČSSR dospělých Elite získala titul Mistra ČSSR čtyřka bez korm, 
ve které seděli Zdeněk Kuba a Oldřich Kruták. Byl to po deseti letech 
první titul Mistra republiky v kategorii mužů. 

Kuba a Kruták reprezentují republiku i na mezinárodní regatě ve 
Villachu. Oba veslaři byli vyhodnoceni ne druhém místě mezi nejlepšími 
sportovci okresu. 

Miroslava Plhalová ukončuje svoji sportovní činnost. 
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1972 – Zdeněk Kuba a Oldřich Kruták startovali v osmě na 
OH v Mnichově, kde skončili na 10.místě.

Čtyřka Zdeněk Kuba, Oldřich Kruták, Josef Akai a Karel Michl, korm. 
Malinkovič skončila na M ČSSR na druhém místě, ale byla 
diskvalifikována pro špatné startovní číslo. Díky tomuto incidentu 
předčasně ukončují svoji sportovní činnost Zdeněk Kuba a Oldřich 
Kruták. Končí tak další úspěšné období, kdy břeclavští veslaři patřili mezi 
nejlepší reprezentanty republiky.

Zdeněk Kuba s Oldřichem Krutákem se stali nejúspěšnějšími sportovci 
okresu v roce 1972.  

1973 – Na M ČSSR byly velkým překvapením výkony čtyřky a osmy 
dorostenců, když obě lodě skončily na druhých místech.

Trenér Josef Straka byl vyhodnocen mezi nejlepšími trenéry okresu za 
svoji práci s dorostenci.
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1974 – Mistry ČSSR se stala čtyřka starších dorostenců Jaroslav Veselý, 
Karel Chorvát, Přemek Lazar, Leo Havlík a korm.Svačina. Jaroslav 
Veselý přidal stříbro na skifu.

Jaroslav Veselý byl vyhlášen druhým nejlepším sportovcem okresu.

V prosinci proběhly oslavy 50.výročí založení klubu. Čestná uznání 
obdrželi Jan Holobrádek, Antonín Malinkovič, Zdeněk Kuba, Jan Švéda, 
Václav Pavkovič, vyznamenání za rozvoj tělovýchovy Ladislav Smolík.

1975 – Na Slovácké regatě startovalo 220 veslařů z 12 oddílů.

1976 – Veslaři řeší generační problémy. Josef Akai se začíná věnovat 
naplno trenérské činnosti a začíná nábor nováčků.

Slovácké regaty se účastnilo osm olympioniků z právě skončených OH 
v Montrealu.
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1977 – Na mistrovství republiky v Brně získal stříbro dvojskif dorostenců 
Milan Komárek a Jan Michálek. Posádka byla vyhodnocena na 5.místě 
mezi nejlepšími sportovci okresu za rok 1977.

1978 - Na mistrovství republiky zvítězily mladší dorostenky Jana 
Jabůrková a Blanka Straková ve dvojskifu a na čtyřce. Zdeněk Šil rovněž 
získal titul Mistra republiky na osmě a dorostenka Ludmila Pavkovičová 
skončila druhá na skifu. 

Blanka Straková a Jana Jabůrková jsou vyhodnoceny na druhém místě 
mezi nejlepšími sportovci okresu. Mezi nejlepšími trenéry je i Josef Akai.

1979 – Rok byl ve znamení stříbrných medailí z mistrovství republiky. 
Získali je Zdeněk Šil na skifu, čtyřka dorostenců, dorostenka Blanka 
Straková na párové čtyřce s Olomoucí a juniorka Ludmila Pavkovičová 
na skifu.
Na přeborech ČSR I.třídy zvítězila dvojka František Pafkovič a Jaroslav 
Veselý, na přeborech ČSSR I.tř. byla tato dvojka druhá. 
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Veslaři Slovanu startovali za krajský výběr na mezinárodních závodech 
v Lipsku.

Na Slovácké regatě startovalo 300 veslařů z 15 oddílů.

Blanka Straková je vyhodnocena na třetím místě mezi nejlepšími 
sportovci okresu, na 4. - 10. místě skončili František Pafkovič a Jaroslav 
Veselý.
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OSMDESÁTÁ LÉTA

Oddíl se věnoval především práci s mládeží, a to již od kategorie 
mladších žáků. Úspěšní veslaři přecházeli do Středisek vrcholového 
sportu, kde byly vytvářeny kvalitativně lepší podmínky.
Trenér Akai začal v roce 1984 svůj druhý nábor mladších žáků v počtu 
20, které vedl a trénoval až do juniorského věku. Po pěti letech v roce 
1989 začal opět s novými svěřenci v počtu 25.

Úspěchy, kterých 
břeclavští veslaři 
dosáhli, byly 

vydřené 
každodenní 

přípravou a 
poctivým 

tréninkem po celý 
rok. V zimním 
období se veslaři 
scházeli nad 
splavem 3x 
týdně, jednou na 

veslařském 
trenažéru a 

dvakrát 
v tělocvičně. 

Tento systém tvrdé přípravy trval až do února a již počátkem března, 
pokud to počasí dovolilo, pokračoval trénink na vodě, a to až 6x týdně. 
Volné byly prakticky pouze neděle.

Místní předností je dobrá voda na Dyji a velmi vhodný kanál 
odlehčovacího ramene řeky Dyje.

Mladí břeclavští veslaři několikrát na přeborech republiky prokázali, že 
patří mezi nejlepší u nás, a to přesto, že poměrně malý veslařský oddíl 
neměl velkou naději prosadit se v soutěži se středisky vrcholového sportu, 
které byly ústředím ČSTV významně finančně a hmotně podporovány. 
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Výborné výsledky 
byly především 
důsledkem obětavé 
a cílevědomé práce 
trenérů Josefa Akaie 
st., Josefa Straky, 
Milana Poláka a 
Zdeňka Floruse. 

Břeclavští odchovanci dosáhli i výrazných úspěchů mezinárodních. 
Největší měrou se o to zasloužily sestry Blanka Straková a Slávka 
Straková. Blanka Straková se účastnila 3x MS (1985 MS 
Hazenwinkel, 1986 Nottingham, 1987 Kodaň), z toho 2x byla pátá. 
5.místo vybojovala jako členka párové čtyřky v roce 1988 na OH 
v Soulu.
Slávka Straková byla v roce 1984 čtvrtá a v roce 1985 stříbrná na MS 
juniorů. 
Dvakrát na MS (1986 Nottingham, 1989 Bled) reprezentoval i 
odchovanec Ivan Grůza.

***

1980 – Jaroslav Veselý a František Pafkovič na dvojce mužů I.třídy 
vyhráli přebor ČSR a ČSSR. Na juniorských přeborech ČSSR skončila na 
2.místě dvojka Ota Malinkovič a Mirek Koníček a Blanka Straková na 
dvojskifu se závodnicí z Olomouce. Stříbrnou medaili na přeborech ČSR 
vybojovala i Ludmila Pavkovičová na skifu.

Juniorka Blanka Straková poprvé reprezentovala ČSSR, a to v NDR.

Mezi vyhodnocenými sportovci okresu byli František Pafkovič a Jaroslav 
Veselý vyhlášeni jako druzí, vyhodnocen byl i kolektiv žáků trenéra 
Akaie. 
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1981 - Titul Mistra ČSSR získaly dorostenecké posádky dvojskif  Josef 
Akai ml. a Ivan Grůza a  dvojka bez kormidelníka Roman Ráček a Pavel 
Balga.

Dorostenecká osma ve složení Josef Akai ml., Ivan Grůza, Zdeněk Skála, 
Jan Vavrečan, Pavel Balga, Roman Akai, Roman Ráček, Dušan Fikr, 
korm. Miloslav Balga získala bronzové medaile.
Titul Mistra ČSR získala párová čtyřka dorostenců Josef Akai ml, Ivan 
Grůza, Zdeněk Skála, Pavel Balga, korm Miloslav Balga a dvojka Roman 
Ráček a Pavel Balga.

Na přeborech republiky juniorů byla stříbrná čtyřka Antonín Straka, 
Otakar Malinkovič, Ivan Trecha a Miroslav Ondruš.

Na seniorském M ČSSR byla stříbrná dvojka s korm. Jaroslav Veselý, 
František Pafkovič, korm. Ladislav Veselý. Stejná posádka se stala i 
přeborníky ČSR na dvojce a na dvojce s kormidelníkem.
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Ludmila Pavkovičová 
opět zazářila a 
vybojovala stříbrnou 
medaili na skifu žen na 
přeborech ČSR.

Juniorka Blanka 
Straková přechází do 
střediska vrcholového 
sportu.

Na Slovácké regatě startovalo 400 závodníků z 15 oddílů.

Jaroslav Veselý a František Pafkovič se stali nejlepšími sportovci okresu, 
mezi desítkou je i čtyřka dorostenců.

1982 - Na přeborech 
republiky v Piešťanech 
jeli junioři Roman 
Ráček, Pavel Balga, Jan 
Vavrečan a Roman Akai 
ve společenství s ČVK 
Uherské Hradiště závod 
osmiveslic a tato osma 
tehdy porazila 
reprezentační osmu ČSR. 

Juniorská osma vyhrála 
svoji kategorii i na 
pražských Primátorkách.

Žákyně Olga Gergelová a Vlasta Horáková na dvojskifu a Jitka Buršíková 
na skifu vybojovaly zlaté medaile. Čtyřka párová Gergelová, Horáková, 
Jitka Buršíková a Matulajová získala zlatou medaili na přeboru ČSR. 
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Ve společenství na osmě na přeborech republiky v Jindřichově Hradci 
získaly zlato Olina Gergelová, Rita Verbíková a Světlana Klimovičová.

Na M ČSSR získala bronz mužská dvojka Antonín Straka, Jaroslav 
Veselý s korm.Krevňákem.

Josef Akai ml.reprezentoval ČSSR na čtyřce párové v maďarském 
Szegedu na závodech „Družba socialistických států“; loď se umístila na 
5.místě.

Slovácká regata hostila 400 závodníků ze 17 oddílů.

Jaroslav Veselý a Antonín Straka byli druzí mezi nejlepšími sportovci 
okresu.

1983 - Na přeborech ČSR v Račicích Josef Akai ml., Josef Fiala, Pavel 
Balga a Zdeněk 
Skála v 

závodě čtyřek 
párových získali 
stříbrné medaile. 

Dvojka Jaroslav 
Veselý a Antonín 
Straka se stala

přeborníkem
ČSR. 

Dorostenky Olga 
Gergelová, Světlana Klimovičová, Rita Verbíková se staly mistryněmi 
republiky na osmě.

Čtyřka bez korm. junioři Roman Ráček, Zdeněk Skála, Jan Vavrečan a 
Roman Akai byli stříbrní na přeboru ČSR. 
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Ivan Grůza, 
Josef Akai, 
Roman Ráček, 
Pavel Balga, 
Zdeněk Skála a 
Roman Akai 

reprezentovali 
naši republiku 
na mezinárodní 
regatě v Grünau 
u Berlína. 
Dvojskif Ivan 
Grůza, Josef 
Akai dosáhl 

výborného 
třetího místa.

Josef Akai ml.a Ivan Grůza reprezentovali ČSSR na čtyřce párové 
v bulharské Sofii na jezeru Pančarevo na závodech „Družba 
socialistických států“; loď se umístila na 4.místě.

Blanka Straková 
byla vyhlášena 

nejlepší 
veslařkou ČSSR



46

1984 - Slávka Straková na párové čtyřce s korm. reprezentovala 
ČSSR na ME juniorů ve švédském Jönkepingu. Čtyřka se umístila na 
4.místě. 
ČSSR bojkotovalo OH v Los Angeles, kam měla jet i Blanka 
Straková. Jako náhradu země východního bloku uspořádaly Závody 
Družby v Moskvě, kde Blanka Straková vybojovala 4.místo na skifu.

Na republikovém přeboru byl stříbrný dvojskif Klimovičová, Verbíková.
Třetí na přeboru ČSR a druhý na přeboru ČSSR byl dvojskif dorostenek 
Olga Gergelová, Vlasta Horáková.

1985 - Blanka 
Straková na 

dvojskifu 
reprezentovala 

ČSSR na MS 
v Hazenwinkelu a 
obsadila 5.místo.

Její sestra Slávka 
na MS juniorů 

v Brandenburgu 
vybojovala na 
párovce vynikající 
2.místo a stříbrné 
medaile.

Rita Verbíková a Světlana Klimovičová znovu získaly prvenství 
v republikovém přeboru ve dvojce bez korm. a spolu s Olinou 
Gergelovou byly členkami vítězné osmy na přeborech ČSSR a ČSR.

1986 – Blanka Straková a Ivan Grůza reprezentovali na dvojskifu na 
MS v Nottinghamu. Blanka Straková vybojovala 5.místo, Ivan Grůza 
skončil na 10.místě.

Dvojskif mužů Veselý, Straka s korm.Pukančíkem zvítězil na přeboru 
ČSR. Žáci Marinkov, Macoun, Kružliak, Mráz s korm. Poláškem byli 
druzí na přeboru ČSSR.

1987 - Na MS v Kodani vybojovala Blanka Straková jako členka 
párové čtyřky 6.místo.
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Starší žáci Radek Mráz a Petr Polách na přeborech ČSR na dvojskifu 
získali první místo a na přeboru ČSSR byli třetí. Dvojskif žaček Mrázová,
Prokešová získal bronz na přeboru ČSSR.

Své síly spojili starší a mladší břeclavští veslaři a jako osma ve složení 
Oldřich Kruták, Antonín Straka, František Pafkovič, Josef Akai ml., 
Jaroslav Veselý, Josef Akai st., Ladislav Wirt, Zdeněk Šil a korm.Roman 
Pukančík na přeborech republiky dojeli na vynikajícím druhém místě za 
Tatrou Smíchov.

1988 - Blanka Straková-Mikýsková (na foto první zleva) 
reprezentovala na OH v Soulu a vybojovala 5.místo jako veslovod 
párové čtyřky. 

Dvojskif žaček Mrázová, Prokešová získal stříbro na přeboru ČSSR a 
bronz na přeboru ČSR.
.
1989 – Ivan Grůza reprezentoval jako člen párovky na MS na Bledu 
a vybojoval 7.místo.

Dvojskif dorostenek Martina Mrázová, Dagmar Prokešová získal titul 
Mistra ČSSR a ve společenství na osmě byly třetí.
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DEVADESÁTÁ  LÉTA  -  OBNOVA SVK

30.čevna 1990 byl obnoven samostatný Slovácký veslařský klub 
Břeclav. Byla vrácena část majetku, plocha s tenisovými kurty a 
bývalými šatnami veslařů navrácena nebyla. Delimitací majetku 
Slovanu Břeclav veslařský klub získal část bývalého majetku 
dřívějších sousedních německých klubů – hřiště a tzv. německou 
loděnici.
Předsedou byl zvolen Ivo Chmela, členy výboru Milan Polák, František 
Pafkovič, Pavel Smolík, Antonín Straka, Hana Lišková, Marie Bučková, 
trenéry jsou Milan Polák, Oldřich Kruták a Rostislav Čechmánek.

Na počátku devadesátých let se pohyboval počet aktivních veslařů 
v průměru kolem 25, z toho mladých 18-20, převážně děvčata, zatímco 
skupina seniorů klesla na méně než 5. V devadesátých letech byla 
závodně aktivní i kategorie Masters. Veteráni se úspěšně účastnili MS 
Masters a pražských Primátorek, kde několikrát zvítězili. 

V reprezentačním dresu veslovala v devadesátých letech 
odchovankyně Slávka Kouřilová, která v roce 1991 bojovala na MS 
ve Vídni jako člen posádky ženské osmy.

***
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1990 - Juniorky Dagmar Prokešová a Martina Mrázová vybojovaly stříbro 
na dvojce bez korm a bronz jako členky čtyřky bez korm.
Žačky Kateřina Krejčířová, Michaela Němcová na dvojskifu získaly 
mistrovské stříbro.  

1991 – Slávka 
Straková 

reprezentovala 
na MS ve Vídni 
jako členka
posádky ženské 
osmy, která 
dosáhla 11.místa.

Veslaři SVK startovali mj. také na regatách ve Vídni a v Regensburgu.
Slovácké regaty se účastnilo 11 klubů.

Za své úspěchy, především za získání titulu Mistra ČSFR, byla žákyně 
Michaela Němcová vyhlášena na 1.místě na vyhodnocení sportovce roku 
Břeclavska. 

1992 - Žákyně Michala Němcová, Kateřina Krejčířová, Alena Němcová, 
Hana Létalová v kategorii čtyřka s korm. Martinem Milatou  vybojovaly 
titul přeborníka ČSFR a na párové čtyřce získaly stříbrné medaile.
Veteráni SVK startovali na Masters v německém Kolíně nad Rýnem, kde 
se účastnilo 6370 závodníků z 31 zemí.
Mezi nejlepšími sportovci roku okresu Břeclav vyhrála žákovskou 
kategorii čtyřka starších žákyň.

1993 - Starší žákyně Alena Němcová, Lenka Sýkorová, Jarmila Bučková, 
Hana Lišková s korm. Davidem Martínkem získaly opět titul přeborníka 
ČR.
Veteráni startovali na Masters ve Vídni. Nejlépe se dařilo čtyřce Karel 
Michl, Antonín Straka, Jaroslav Veselý, František Pafkovič, která byla 
druhá, stejně jako rok předtím.
Veteránská osma zvítězila ve své kategorii na pražských Primátorkách.
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1994 - Dorostenky Michaela Němcová, Kateřina Krejčířová, Eva Kaňová, 
Jana Hodačová, korm. Hana Lišková vybojovaly titul přeborníka ČR ve 
čtyřce a ve společenství s Otrokovicemi také titul na osmě. Mistrem ČR 
se stal i skifař žák Jan Čapka.
Veteráni se účastnili FISA Masters regaty v holandském Gromingenu. 
Čtyřka Karel Michl, Jaroslav Veselý, František Pafkovič, Jan Michálek  a 
dvojka bez korm. Karel Michl s Vítězslavem Luckým získala medaile za 
prvenství.
Veteránská osma zvítězila ve své kategorii na pražských Primátorkách.
Mezi nejlepšími sportovci roku okresu Břeclav byli vyhodnoceni žák Jan 
Čapka, Jana Hodačová, kormidelnice Hana Lišková.

1995 - Předseda SVK Ivo Chmela se vzdal funkce, novým předsedou byl 
zvolen František Pafkovič.
Mladí veslaři slavili mimořádné úspěchy na MČR v Račicích. Titul 
získali dvojskif mladších žáků Adam Bílý, Jan Čapka, skif Jan Čapka, 
dvojskif starší žáci Mihalík, Lubomír Varga, dorostenky dvojka bez 
korm. Eva Kaňová, Jana Hodačová, osma dorostenky Hana Lišková, 
Jarmila Bučková, Eva Kaňová, Jana Hodačová ve společenství 
s Olomoucí.
Osma veteránů (Josef Akai ml., Karel Michl, Antonín Straka, František 
Pafkovič, Jaroslav Veselý, Ladislav Wirth, Václav Tuček, Jan Michálek, 
korm. Martin Michl) opět vyhrála primátorky.
Veteráni SVK byli na Masters tentokrát na jugoslávském jezeře Bled.
Slovácká regata se uskutečnila za účasti 15 klubů.

1996 - V Račicích získal titul Mistra ČR mladší žák Miroslav Čapka ve 
dvojskifu (s Hodonínem).
Osma veteránů opět vyhrála Primátorky ve své kategorii.

Členové klubu se 
zúčastnili regaty 

v německém 
Regensburgu a na 
MS Masters 
v Maďarsku na 
dvojce byli druzí 
Josef Akai ml. s
Pavlem Prajkou.
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Břeclavská regata se nekonala pro malý počet přihlášených.

1997 - Nejlepší veslaři SVK se zúčastnili mezinárodní regaty na krátké 
dráze v německém Landshutu. 
Mezi nejlepšími sportovci okresu byly v kategorii žactva vyhodnoceny 
Dagmar Čapková a Michaela Frölichová.

Veteránská osma  zvítězila ve své kategorii na pražských Primátorkách. 
6.-9.listopadu se veteráni účastnili Masters zatím na nejvzdálenějším 
místě. Václav Tuček, Josef Akai a Jiří Dutšuk startovali v australském 
Adelaide. V kategorii 50-55 let bezpečně vyhráli první dva jmenovaní.
Členové klubu vyhráli německý pohár na regatě v Landshutu.

1998 - Mladší žákyně Kamila Čapková se stala mistryní republiky ve 
skifu. Jan Čapka, Tomáš Jordán, Adam Bílý a korm.Mirek Zacpal 
s veslaři z Přerova získali titul mistrů republiky v osmách dorostenců. 
Na mistrovství republiky veteránů vyhráli své kategorie ve skifu Josef 
Akai st. a Josef Akai ml.

Ve věku 66 let zemřel člen vítězné primátorské osmiveslice z padesátých 
let František Švenda.
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1999 - V březnu bylo na valné hromadě vzpomenuto 75 let Františka 
Hajdůška, osobnosti, která se stará již několik desítek let o údržbu lodí. 
Za předsedu byl opětovně zvolen František Pafkovič.

Veteránská osma (František Pafkovič, Antonín Straka, Karel Michl, 
František Ivančic, Miloslav Balga, Ladislav Wirth, Václav Tuček, Jan 
Michálek, korm. Matěj Schejbal) vyhrála pražské Primátorky ve své 
kategorii.

Mistrovský titul získala mladší žákyně Kamila Čapková ve skifu a na 
dvojskifu starší žákyně Dagmar Čapková, Michaela Frölichová. 

Titul Mistra ČR vybojovali i veteráni, a to skif, čtyřky a osmu. Veteráni 
opět startovali na MS Masters ve španělské Seville. Kvůli autobusové 
přepravě „přeřízl“ pan Hajdůšek osmu na dvě části. Na této lodi ve 
společenství se závodníky z Děčína přišli o vítězství v posledních 
několika metrech a skončili stříbrní. Josef Akai ml. zvítězil na skifu.

Mezi nejlepšími sportovci okresu byly vyhodnoceny žákovské veslařky 
SVK a žákyně Kamila Čapková.
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SLOVÁCKÝ  VESLAŘSKÝ  KLUB V NOVÉM TISÍCILETÍ

V klubu je stále sportovně aktivní tým veteránů, kteří se účastní i 
mezinárodních ME a Primátorek. Kolem roku 2005 část veteránů končí se 
sportovní činností a aktivita se zaměřuje na výchovu nové mladé generace 
a na výstavbu areálu. V roce 2006 se vybudovala přístavba s novým 
veslařským trenažérem a modernizovala se posilovna, šatny a hlavní 
budova byla zateplena. Areál se především díky obětavosti veteránské 
generace daří postupně opravovat a zlepšuje se i sportovní vybavení 
klubu.

Během posledních 14 let vyrostla v Břeclavi nová generace úspěšných 
veslařů ve všech mládežnických kategoriích. Členové klubu se řadí 
každoročně do kádru SCM a dnes již několik let reprezentují ČR na 
mezinárodním poli, a to nejen na závodech středoevropských zemí 
CEFTA, ale také mistrovství Evropy, na Mistrovství světa a před několika 
dny i na OH mládeže v Číně. 

Stabilně se mladí veslaři objevují na čelních místech při vyhodnocení 
nejlepších sportovců roku v okrese Břeclav.

Vynikajících úspěchů na ME a MS dosáhli Martin Mikýsek, David Malík, 
Aleš Suský, Jakub Starnovský a Lukáš Helešic. Starnovský s Helešicem 
byli vyhlášeni za nejlepší juniorskou posádku v ČR roku 2013.

V letošním roce junior Lukáš Helešic s pardubickým Miroslavem 
Jechem na dvojce získal titul Mistra světa juniorů a stříbro na ME 
juniorů a na OH mládeže (YOG 2014) v čínském Nanjing.  

Množství medailí z MČR je tolik, že v této brožuře uvádíme jen úspěchy 
nejvýznamnější.

Dnes můžeme říci, že se klub postupně vypracoval mezi nejlepší kluby 
v republice, a to nejen svými výsledky, ale také kvalitou vlastního areálu 
a výší členské základny mládeže. Vše se daří díky obětavosti celého týmu 
nadšených lidí, který se o chod klubu stará, podpoře města Břeclav, 
Českého veslařského svazu, bývalého RS ČSTV Břeclav a řady dalších 
sponzorů. 

***



54

2000 - Barbora Létalová získala mistrovský titul ve skifu starších žákyň a 
umístila se na třetím místě při vyhlašování nejlepších sportovců okresu 
Břeclav.

Osma veteránů obhájila vítězství na Primátorkách v Praze a veteráni 
získali na mistrovství ČR ve svých kategoriích téměř všechny tituly 
v disciplínách, ve kterých startovali.

2001- Na Primátorkách opět vyhráli veteráni osmu (Josef Akai, František
Pafkovič, Karel Michl, František Ivančic, Roman Pistovčák, Jan 
Michálek, Miloslav Balga, Pavel Prajka, korm. Sylva Knápková).

Mistrovský titul v Račicích získala žákyně Barbora Létalová ve skifu a se 
Sylvou Švédovou i na dvojskifu, v ml.žácích Miroslav Čapka ve skifu.

Veteráni přivezli z MČR v Třeboni několik mistrovských titulů. 

Josef Akai ml. obsadil první 
místo na Masters 
v kanadském Montrealu.
Bylo to těsně po tragickém 
11.září a při zastávce v New 
Yorku si toto místo prohlédl.

Mezi vyhlášenými nejlepšími 
sportovci okresu se na třetím 
místě umístil žák Miroslav 
Čapka a jako nejlepší kolektiv 
žákyně dvojskifu Barbora 
Létalová a Sylva Švédová.
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2002- Mladší žák Miroslav Čapka byl na mistrovství republiky na skifu 
první. Stříbrné byly dorostenky ve čtyřce v sestavě Monika Michálková, 
Veronika Předínská, Sylva Králová, Kamila Čapková, korm. Dagmar 
Čapková a rovněž osma dorostenek ve společenství. Jejich trenérem byl 
Jan Michálek.

Veteráni SVK přivezli z mistrovství republiky v Třeboni šest zlatých 
medailí. Startovali také na Masters, které byly tentokrát v Račicích a 
účastnilo se asi 7000 borců z 37 zemí. Josef Akai ml. byl členem vítězné 
čtyřky a v mixu společně s Blankou Mikýskovou byl druhý.

Tento rok byla kvůli vysokému stavu vody ohrožena tradiční Slovácká 
regata. Její konání se podařilo po dohodě s Povodím Moravy, kdy byl 
uměle zdržen průtok vody. Účastnilo se 11 klubů.

V anketě O nejlepšího sportovce okresu zvítězila v kategorii dorostu 
posádka čtyřky Monika Michálková, Veronika Předínská, Sylvie Králová, 
Kamila Čapková, korm. Dagmar Čapková.

Ve věku 64 let po dlouhé těžké nemoci zemřel jeden z úspěšných trenérů 
Josef Straka.   

2003 - Na mistrovství ČR dorostu získala zlatou medaili čtyřka s 
Barborou Létalovou ve společenství s Otrokovicemi a ČVK Brno.

Veteráni byli úspěšní na MČR v Třeboni. Zlato získala osma, skif, 
dvojskif. Osma byla ve složení František Pafkovič, Karel Michl, Jan 
Michálek, František Ivančic, Jan Michálek, Miloslav Balga, František 
Ivančic, Pavel Prajka, Josef Akai ml., Vítězslav Lucký, Zdeněk Šil ml,  
korm. Dagmar Čapková). Josef Akai ml. byl první na skifu a se Zdeňkem 
Šilem i na dvojskifu. Tento dvojskif se účastnil i MS Masters ve Vichy.
Josef Akai st. byl vyhlášen nejstarším závodníkem ve skifu a spolu se 
závodníky z Jindřichova Hradce získal zlato v osmě veteránů.

Josef Akai ml. se účastnil MS státních zaměstnanců v Barceloně, kde 
zvítězil na skifu a na dvojskifu získal bronzovou medaili. Josef Akai ml. 
byl vyhlášen za nejlepšího veteránského veslaře ČR roku 2003.

Slovácká regata proběhla za účasti téměř 300 závodníků.

K trénování žáků se vrátil Josef Akai st. a  Blanka Mikýsková,  proběhl i 
nábor nových mladých veslařů, začíná se tvořit i nový organizační kádr.
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2004 -  Na MČR žactva v Račicích v kategorii mladších žaček ročníku 
1993 získala titul Nikola Tréšková, mezi žačkami ročníku 1992 zvítězila 
Petra Pafkovičová. Bronzovou medaili získal mladší žák Matěj Petrjánoš. 

Juniorky Kamila Čapková a Monika Akaiová ve společenství 
s Otrokovicemi a s několika pražskými kluby získaly mistrovský titul. 

Na mistrovství veteránů 
v Třeboni zvítězil Josef 
Akai ml. na skifu a se 
Zdeňkem Šilem ve 
společenství s Přerovem 
a Mělníkem zvítězili na 
párové čtyřce.
Josef Akai ml. se 
účastnil MS Masters 
v německém Hamburku
a zvítězil na skifu a na 
párové čtyřce.

2005 – Nikola Tréšková s kormidelníkem Košťálem na lodi Olomouce
vybojovala mistrovský titul na párové čtyřce s korm.
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2006 - Klubu se podařilo získat několikamilionovou dotaci na přístavbu 
bazénu s veslařským trenažérem a na modernizaci hlavní budovy a 
posilovny. Hlavní budova získala nový vstup do patra, nové šatny, 
zateplení a nové vytápění. 

Čtyřka s korm. st.žáci Josef Akai, Jan Krátký, Adam Šmerda, David 
Malík, korm.Monika Akaiová získala 1.místo na mistrovství ČR. Stejná 
posádka vybojovala bronz na párové čtyřce. Žákyně Petra Pafkovičová a 
Nikola Tréšková ve společenství s Olomoucí byly stříbrné na čtyřce 
s kormidelníkem.

Veteráni se účastnili ME v Mnichově a ve své kategorii zvítězila párová 
čtyřka, ve které seděl Josef Akai ml a Zdeněk Šil.

Žáci Josef Akai, Jan Krátký, Adam Šmerda, David Malík byli vyhlášeni
nejlepším žákovským kolektivem okresu Břeclav.
Josef Akai ml. byl vyhlášen za nejlepšího veteránského veslaře ČR roku 
2006, Zdeněk Šil se umístil na třetím místě.

2007 - Po dlouhých letech startovali mladí Břeclaváci na Primátorkách. 
Nejlépe dopadli  junioři – A.Suský a M.Čapka, kteří skončili na osmě na 
čtvrtém místě. Naši dorostenci ani dorostenky se do finále neprobojovali. 

Stříbro na MČR
získala čtyřka s korm. 
dorostenců Josef 
Akai, Jan Krátký, 
Adam Šmerda, David 
Malík, korm.
Miroslav Nádvorník,
dorostenecká osma 
s Terezou Sovovou a 
Petrou  Pafkovičovou, 
na skifech mladších 
žáků Petr Rampula a 
Iveta Horáková a na 

dvojskifu Richard Rampula s Jakubem Starnovským.

Z iniciativy J.Akaie se začal organizovat Školský pohár na trenažérech.
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2008 - Oproti minulým letům se zlepšují sportovní výsledky díky
několikaleté obětavé práci trenérů Josefa Akaie a Františka Pafkoviče
s novým mladým kolektivem. Z mistrovství republiky si břeclavští veslaři 
odvezli množství cenných kovů.

Zejména díky aktivitě Slávka Floruse se do klubu vrací i někteří bývalí 
členové a veteráni. V patře hlavní budovy byly vybudovány nové 
sociálky. 

Na Slovácké regatě se poprvé jede závod jako memoriál Jana Švédy, kdy 
cenu vítězům předává Václav Pavkovič.

Titul Mistr ČR 
získali ml.žák Petr 
Rampula ve skifu, 
ml.žáci bratři 
Rampulové ve 
dvojskifu, st.žáci 
Roman Pafkovič a 
Tomáš Svoboda 
ve čtyřce, 
dorostenec Martin 
Mikýsek v párové 
čtyřce a 
dorostenka Petra 
Pafkovičová na
nepárové čtyřce s.

Po dlouhých 
letech byli 
břeclavští veslaři 
vysláni, aby 
reprezentovali ČR, 
a to na závody 

CEFTA 
v maďarském 

Velence.  Byli to 
dorostenci Martin 
Mikýsek na skifu 

a čtyřka s korm. J.Akai, J.Krátký, D.Malík, A.Šmerda s korm.
M.Nádvorníkem. Čtyřka ve svém závodě zvítězila.
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2009 – 7.května si klub připomněl 85.výročí založení vzpomínkovou akcí 
v břeclavské synagoze, kam byli pozváni veslaři starších generací. 

Výborných
výsledků dosáhli 
starší žáci a junioři. 
Starší žák Petr 
Rampula zůstal 
v sezóně neporažen
a stal se zaslouženě 
Mistrem ČR na 
skifu.

Junioři David 
Malík, Martin 
Mikýsek, Josef 
Akai, Jan Krátký
nyní na párové 
čtyřce přidali do 
své sbírky další titul 
Mistra ČR.

Stříbro na MČR 
vybojovala čtyřka
s korm. junioři 
Akai, Krátký, 
Mikýsek a Tomáš

Malinkovič. 

Bronz na skifu junior David Malík a na dvojskifu ml.žáci Kryštof Kouřil
a Lukáš Košťál.

Blanka Mikýsková vyhrála osmu na MS Masters ve Vídni.
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2010 – Poprvé od 
roku 1991 má klub 
své reprezentanty 
na MS a ME. Aleš 
Suský se účastní 
MS U23 v Brestu 
jako člen párové 
čtyřky mužů 
lehkých vah, která 
skončila na 
11.místě. 

Dvojskif juniorů
David Malík a 
Martin Mikýsek 
vybojoval 14.místo 
na MS juniorů v 
Račicích. 

Josef Akai se stává 
asistentem trenéra 
reprezentace ČR.

Starší žáci získali 3 
tituly Mistra ČR –
párová čtyřka 
Richard a Petr 
Rampulovi, Lukáš 
Helešic a Ludvík 
Koňařík, čtyřka 
Richard Rampula, 
Lukáš Helešic, 
Kryštof Kouřil a 
Ludvík Koňařík a 
na skifu Petr 
Rampula.
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Titul Mistra ČR vybojovala i juniorská dvojka s korm. Jan Krátký a Josef 
Akai. Vladimír Jelen s Adamem Šmerdou přidali ve stejné disciplině 
bronz.

Stříbro vybojovaly 
na párovce  starší 
žákyně Dáša 
Nováková, Markéta 
Akaiová s korm. R. 
Rampulou.
Stříbro získal i 
juniorský dvojskif 
David Malík a 
Martin Mikýsek.
Společně tito čtyři 
junioři zasedli do 

osmy s veslaři Olomouce a Slávie Praha a v nádherném závodě prohráli 
boj o titul juniorského mistra až na základě posouzení cílové kamery.

Díky iniciativě  Luboše Krátkého a Josefa Akaie a podpoře města Břeclav 
se podařilo uspořádat v Břeclavi historicky první závody dračích lodí.
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2011 - V květnu proběhla za účasti mnoha veteránů včetně dr.Štěpána 
Hrstky výsadba olympijské aleje na paměť členů prvorepublikového 
SVK, kteří dokázali to, že břeclavská osma soutěžila na OH v Berlíně. 

Za čestného člena klubu byl přijat Václav Pavkovič za celoživotní zásluhy 
o rozvoj břeclavského veslování a vzornou reprezentaci. Slovácká regata 
byla v roce 2011 na hranici kapacity areálu. 

     

Díky zlepšujícím se celoročním výsledkům se klub dostal v Českém 
poháru do elitní desítky nejlepších klubů v ČR, např. před Lodní sporty a 
ČVK Brno. 

Naši dorostenci v této 
sezóně doslova 
ovládli tuto kategorii.
Byli úspěšní na 
závodech CEFTA ve 
Velence v Maďarsku. 
Párová čtyřka Richard 
a Petr Rampulovi, 
Lukáš Helešic, Jakub 
Starnovský zvítězila 
stejně jako párová 
čtyřka dorostenek, 
v jejíž posádce seděla 
Anežka Buzrlová.
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Dorostenec Jakub Starnovský byl členem vítězné osmy na pražských 
Primátorkách.

Dominovali na mistrovství ČR: Skif  1.místo Starnovský, 2.místo Petr 
Rampula; Helešic s Richardem Rampulou byli druzí na dvojce, všichni 
společně na párovce byli druzí a titul získali na čtyřce. 

Anežka Buzrlová si 
odvezla všechny tři 
druhy medailí, 
přičemž titul na 
párovce jí umožnil 
startovat na MČR 
juniorů, kde získala 
stříbro a potom 
díky tomuto 
výsledku mohla 
startovat i na MČR 
žen, kde tato 
posádka dorostenek 

vybojovala mezi ženami bronzové medaile.

Martin Mikýsek
získal titul Mistra 
ČR ve skifu mužů
lehkých vah a 
stříbro na 
dvojskifu. 
Martin Mikýsek si 
vybojoval i účast 
na MS U23 

v Amsterdamu, 
kde na skifu 
lehkých vah 
obsadil 11.místo.
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2012 – V roce 2012 proběhla volební valná hromada, která potvrdila ve 
funkci předsedy Františka Pafkoviče. Do výboru byli zvoleni hospodář 
Luboš Krátký, Blanka Mikýsková, Karel Vaněk, Zdeněk Šil, Josef Akai a 
Jan Michálek. 

V březnu proběhlo družné setkání veteránů - vítězů pražských Primátorek 
v roce 1954 a 1956 s autory připravované publikace ke 100.výročí 
pražských Primátorek. Setkání se účastnil Antonín Malinkovič, Martin 
Straka, František Matějíček, František Švéda.

Zejména díky daru od MND byla vybudována rehabilitační místnost a 
rozšířena posilovna. Dračí lodě se stávají oblíbenou akcí břeclavské 
veřejnosti, kdy většina posádek je místních. Slovácká regata byla opět na 
hranici kapacity areálu a byla úspěšná. 

Na začátku veslařské sezony nás postihla smutná zpráva o úmrtí pana 
JUDr. Štěpána Hrstky všestranného sportovce a velkého příznivce 
břeclavského veslování.

V Brně byl vyhlášen jako nejúspěšnější jihomoravský mládežnický 
kolektiv dorostenců tým SVK Břeclav Lukáš Helešic, Jakub Starnovský, 
Petr a Richard Rampulovi s trenérem Františkem Pafkovičem.

Celý kolektiv mládeže patřil k nejúspěšnějším mezi českomoravskými 
kluby ČVS. SVK se umístil v celostátní soutěži Poháru družstev ve 
veslování mezi třiceti třemi kluby České republiky na 2.místě 
v dorostenecké kategorii a jako 9.nejlepší v celkovém pořadí 
veslařských klubů ČR.

Na Primátorkách proběhl 1. ročník závodů žákovských párových osem. 
Velkou radost nám udělali Terezka Hlavinková, Jan Holbík a Dalibor 
Neděla, kteří byli součástí vítězné osmy a zaslouženě tak přebírali 
medaile vítězů. Osma dorostenců s Lukášem Helešicem, Petrem a 
Richardem Rampulovými zvítězila náskokem jedné délky lodě.
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Na ME juniorů na Bledu 
dojela osmiveslice s 
břeclavským veslařem 
Jakubem Starnovským na 
čtvrtém místě.

V Račicích proběhla 
mezinárodní regata
Olympic Hopes 
(Olympijské naděje).
Čtyřka s dorostenci 
Lukášem Helešicem a 
Richardem Rampulou
získala zlato, stejně 
jako dorostenka Marie 
Hlavinková na 
párovce. Petr Rampula
na skifu vybojoval
bronz. David Halady 
na dvojskifu byl 
čtvrtý. 

Titul Mistra ČR
získala na čtyřce 
párové způsobem 
start-cíl dorostenka 
Markéta Nedělová, 
dorostenci Lukáš 
Helešic, Petr Rampula 
a Richard Rampula na 
čtyřce párové a čtyřce

nepárové, ve které seděl Lukáš Helešic a Richard Rampula.
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Stříbro ze čtyřky párové s kormidelníkem získala Markéta Nedělová s 
Evou Šragovou, mladší žáci Jan Holbík a Dalibor Neděla na párové čtyřce 
s kormidelníkem Alešem Suským a Aleš Suský v kategorii U23 na skifu a 
na dvojskifu lehkých vah. 

2013 – Daří se rozšiřování členské základny o mladé veslaře. Byl 
uskutečněn první příměstský veslařský kemp, na jehož organizaci se 
podíleli mladí členové klubu Jan Krátký a Petra Pafkovičová jako trenéři 
a organizátoři.
Dračí lodě byly opět úspěšné a daří se z nich vytvořit oblíbenou akci 
s hojnou účastí místních posádek. SVK se aktivně zapojil do projektu 
„Sportujeme pro Břeclav“. 
Slovácká regata byla v roce 2013 opět na hranici kapacity areálu a byla 
úspěšná.

Celou sezonu 2013 byla jednoznačně nejvíce vidět juniorská dvojka bez 
kormidelníka Lukáš Helešic, Jakub Starnovský, trenér Josef Akai.
Posádka získala stříbrné medaile z ME juniorů v běloruském Minsku 
a 5.místo na MS v litevském Trakai. Na MČR juniorů vybojovala 
2.místo za mistry Evropy z Rakouska, titul Mistra ČR do 23 let a ve 
sprintu. 
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Na Mistrovství 
středoevropských 

států CEFTA 
v Piešťanech získala 
dorostenka Marie 
Hlavinková na skifu 
2.místo.

Marie Hlavinková 
získala i titul Mistra 
ČR na dvojce bez 
korm. a stříbro na 
čtyřce párové.

Junioři L.Helešic, J.Starnovský, R. Rampula, P.Rampula  byli na MČR 
dvakrát bronzoví - na čtyřce bez kormidelníka a na osmě.
Juniorky na MČR získaly tři bronzové medaile. Anežka Buzrlová na 
osmě, Marie Hlavinková na dvojce s korm. a Marie Hlavinková s
Markétou Nedělovou na čtyřce párové.

Na Primátorkách získala zlatou medaili osma dorostenek v posádce s 
Marií Hlavinkovou.

Posádka Starnovský-Helešic s trenérem Akaiem byla vyhlášena jako 
nejlepší juniorská posádka roku v ČR, což je další historický úspěch 
závodníků našeho klubu.

2014 – Na Primátorkách zvítězila juniorská osma s Lukášem Helešicem.
Mezi veteránskými osmami zvítězili ve svých kategoriích Karel Vaněk se 
Zdeňkem Šilem a Slávka Kouřilová s Blankou Mikýskovou.

Na mistrovství republiky žáků a dorostu se jako jediná z medaile radovala 
Magdalena Novotná, když ve dvojskifu mladších žaček vybojovala titul 
Mistra ČR.
Titul mistrů republiky vybojovali na dvojce bez kormidelníka junior 
Lukáš Helešic s pardubickým Miroslavem Jechem a devatenáctiletá
Anežka Buzrlová, která startovala ve čtyřce bez kormidelnice žen.
Stříbrné medaile získala párová čtyřka juniorů s Lukášem Helešicem a
Richardem Rampulou a na třetím místě skončil v mužské kategorii Aleš 
Suský na dvojskifu.
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Závěr je věnován úspěchům, které potěšily každého příznivce 
břeclavského veslování. Zasloužil se o ně Lukáš Helešic s pardubickým 
kolegou Miroslavem Jechem a jejich trenér Josef Akai. Vybojovali
stříbro na ME juniorů v belgickém Hazenwinkelu, titul Mistra světa
na MS juniorů v Hamburku a stříbrnou medaili na OH mládeže 
(YOG 2014) v čínském Nanjingu.
Lepší dárek k 90.narozeninám si snad nikdo nemohl ani přát.
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Co na závěr ?

Slovácký veslařský klub má 92 členů, z toho 44 mladších 18 let. 
Dlouhodobě se věnuje práci s mládeží a stabilní je i kádr dospělých a 
veteránů, kteří se starají o areál a činnost klubu. Někteří si přijdou jen 
kondičně zatrénovat a když je třeba, přiložit i ruku k dílu.

Nejmladším členům je 11 let, nejstarším z nás je čestný člen pan 
František Hajdůšek, který se narodil v roce založení veslařského klubu. 
Ještě mezi nás rád chodí, stejně jako parta veteránů-veslařů z padesátých 
let, kteří patřili k oporám tehdejšího československého veslování. 

Poděkování patří všem našim příznivcům, dárcům a sponzorům, bez 
jejichž přízně bychom nemohli existovat. Děkujeme těm, kteří během celé 
historie pomáhali budovat břeclavské veslování.

Areál, který je zde díky našim předchůdcům již 90 let, nám může závidět
kdekterý veslařský klub. Za vším je skryta nezměrná vůle sportovců, 
nespočet hodin trenérské a bafuňářské práce a úsilí mnoha dobrovolníků. 

Prostě - Slovácký veslařský klub v Břeclavi žije.
Nechť je to tak i nadále. Všechno nejlepší k narozeninám.
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Zákres areálu SVK s historickými změnami a souvislostmi
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Prameny:

1) Výroční zpráva Slováckého veslařského klubu v Břeclavi za 
správní rok 1926. Nákladem Slováckého veslařského klubu 
vytiskli knihtiskaři Vavřík a Chlanda v Břeclavi, stran 44, 
v Břeclavi dne 1.prosince 1926

2) Archiv materiálů Slováckého veslařského klubu
3) Brožura Padesát let břeclavského veslování 1924 - 1974, vydal TJ 

Slovan Břeclav – oddíl veslování za spolupráce redakce Nového 
života v roce 1974

4) Brožura 60 let břeclavského veslování, vydala TJ Slovan Břeclav 
v roce 1984

5) Brožura 70 let břeclavského Slováckého veslařského klubu 
v Břeclavi, 1924-1994, vydal SVK Břeclav vlastním nákladem; 
tisk Tiskárna Adámek,s.r.o. Břeclav

6) Brožura 1924-2004 Osmdesát let břeclavského veslování, vydal 
Slovácký veslařský klub Břeclav v roce 2004, Sazba a tisk 
Grafotisk Pálka Břeclav

7) Fotografie z archivu Slováckého veslařského klubu
8) Moravský kraj 1936, Státní archiv v Mikulově
9) Malovaný kraj č. 5/2006
10) Materiály z katastru nemovitostí
11) Fotografie z databáze webových stránek www.svkreclav.cz
12) Vzpomínky pana JUDr.Štěpána Hrstky
13) Vzpomínky pana Františka Hajdůška
14) Vzpomínky paní Anny Holobrádkové
15) Vzpomínky pana Antonína Malinkoviče
16) Vzpomínky pana Václava Pavkoviče
17) Vzpomínky pana Zdeňka Kuby
18) Vzpomínky pana Františka Pafkoviče
19) Vzpomínky pana Josefa Akaie
20) Vzpomínky Blanky Mikýskové
21) Vzpomínky Slávky Kouřilové
22) Vlastní archiv Luboše Krátkého

Poděkování patří všem nejmenovaným pamětníkům a příznivcům, kteří 
během let přispěli k naplnění archivu SVK historickými materiály, 
fotografiemi nebo jen informacemi a pomáhali tím zaplnit trhliny 
v historii klubu.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVADESÁT   LET   BŘECLAVSKÉHO  VESLOVÁNÍ 

 

TEXT * Luboš Krátký 

FOTOGRAFIE * Archiv SVK Břeclav, archiv Luboš Krátký 

VYDAL * Slovácký veslařský klub Břeclav vlastním nákladem 

TISK * EUROPRINTY, s.r.o. Břeclav, 2014 – 200 kusů 




