
      
 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO VESLAŘSKÉHO SVAZU 
 
 
 

Praha 18.09.2006 – Dne 23.-24.09.2006 se uskuteční v Praze na Vltavě odložený 93.ročník 
veslařského závodu Primátorky-Zentiva 2006, který se vzhledem k vysokému průtoku řeky Vltavy 
nemohl uskutečnit v původním termínu 03.-04.06.2006. Nad závodem převzal záštitu primátor 
hl.m.Prahy pan MUDr.Pavel Bém a technickým pořadatelem závodu je veslařský klub VK Blesk. 
Cílovým prostorem letošního ročníku se stane poprvé 1.Pražská pláž na Smíchově, která byla 
vybudována mezi Železničním a Palackého mostem. Závody začínají v sobotu 23.září 2006 
rozjížďkami a semifinálovými jízdami, které se uskuteční od 11:00 do 17:20. Nedělní pořad bude 
zahájen  v 08:50 závody osmiveslic veteránů a veteránek. Od 09:40 se konají finále B všech závodů a 
od 10:30 se jedou v sedmi disciplínách finále A. I letos bude v rámci závodu osmiveslice mužů 
vyhlášena nejlepší posádka „amatérských veslařů“ a bude jim předána putovní cena radního 
hl.m.Prahy, spolu s odměnou 100 tis.Kč. 
 
V disciplíně skif žen „O stuhu Podolí“ a v osmiveslici žen se divákům představí skifařka, stříbrná 
medailistka z MS 2006 ve veslování Miroslava Knapková z VK Slavia Praha. Největší soupeřkou jí 
bude Jitka Antošová z VK Slavia Děčín. Jitka Antošová je velkým talentem českého veslování, když 
spolu s Gabrielou Vařekovou, která letos začala studovat v zahraničí a závodů se nezúčastní, 
vybojovaly dva tituly juniorským mistryň světa na dvojskifu a titul mistryň světa v kategorii do 23let. 
Na letošním MS 2006 seniorů ve veslování vyhrály děvčata finále B a skončily sedmé. M.Knapková 
má velkou šanci tento závod vyhrát po čtvrté za sebou, což se doposud žádné ženě od roku 1959, kdy 
byl závod založen nepodařilo. Patronem závodu skifu žen je společnost DOKA a finále bude 
odstartováno v neděli v 11:00. 
  
Disciplína osmiveslice žen nabízí vyrovnaný souboj několika posádek. Favoritem závodu bude 
posádka osmiveslice, do které po 30min. od absolvování závodu skifu žen spolu zasednou 
M.Knapková a J.Antošová, které doplní veslařky z klubů VK Slavia Praha, VK Olomouc a VK Slavia 
Děčín. Největším soupeřem jim bude posádka, kterou tvoří šest ženy z Dukly Praha, doplněná o 
veslařky TJ Neratovice. Patronem závodu je společnost METROSTAV a závod bude odstartován 
v neděli v 11:30 
 
V disciplíně skif mužů „Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského“ bude největším favoritem skifař 
Dukly Praha Ondřej Synek, který na letošním MS 2006 ve veslování vybojoval bronzovou medaili. 
Ostatní skifaři Dukly Praha, kteří by mohli teoreticky Ondřeje Synka připravit o vítězství, zasednou do 
posádky osmiveslice. Ondřej Synek závod, který byl založen roku 1895, ještě nikdy nevyhrál. 
Patronem závodu je společnost SKANSKA a finále závodu bude odstartováno v neděli v 11:45. 
 
V závodě „O Primátorský štít“ osmiveslic mužů budou o vítězství zřejmě bojovat  vyrovnané posádky 
Dukly Praha. Do první posádky zasednou specialisté na „jedno veslo“ s jedním skifařem lehké váhy 
Michalem Vabrouškem, který na letošním MS 2006 obsadil ve skifu lehké váhy 8.místo. V posádce 
dále zasedne desátá čtyřka bez kormidelníka z letošního MS ve veslování Karel Neffe, Petr Vitásek, 
Jan Gruber, Jakub Zof, a devátá dvojka bez kormidelníka z letošního MS Jakub Makovička, Jan 
Schindler. Posádku doplní další člen Dukly Praha Jan Ventruba. Na kormidlo této posádky zasedne 



49letý trenér Dukly Praha Oldřich Hejdušek, který drží absolutní rekord v počtu vítězství 
kormidelníků osmiveslice a může letos dovršit své již 20 vítězství. Trenérem posádky je Petr Blecha, 
který tento závod jako veslař vyhrál 11x. V případě vítězství této posádky absolvují povinnou koupel 
J.Zof a J.Gruber, který tento závod ještě nevyhráli. Největší konkurencí této posádky bude osmiveslice 
složená z párových veslařů, skifařů. Do lodě spolu zasednou posádky z letošního MS ve veslování. 
Pátá nejlepší posádka čtyřky párové z letošního MS ve veslování David Jirka, Václav Chalupa, 
Milan Doleček, Tomáš Karas, dvojskif Jakub Hanák, Michal Horváth a dvojskif lehké váhy Jan  
a Ondřej Vetešník. Kormidelníkem posádky bude zkušený 47letý kormidelník Lokomotivy Beroun a 
dříve VK Blesk Vladimír Havel. Trenérem posádky je Sergej Kruťjakov. V případě vítězství této 
posádky absolvují koupel ve Vltavě bratři Vetešníkovi, M.Horváth a kormidelník V.Havel.  Partnerem 
závodu je generální partner celé akce společnost ZENTIVA. Favorité v závodě o Cenu radního 
hl.m.Prahy pro nejlepší „amatérskou“ jsou posádky Bohemians Praha, VK Blesk, VK Slavia Praha a 
moravská společenství LS Brno,VK Olomouc a ČVK Brno. Finále závodu bude odstartováno v neděli 
ve 12:00. 
 
Součástí akce Primátorky-Zentiva 2006 jsou i závody veteránů. Celkem se přihlásilo 14 osmiveslic 
mužů a 4 osmiveslice žen. Nejstarším veslařem letošních Primátorek je 76letý Jan Mach z ČVK Praha. 
Závody veteránů a veteránek startují v neděli od 08:50. 
 
 
 
 
 
m.v. 


