
 

 

140 let KVM a Olympijské hry 

 
 

        Mělník měl v minulosti své účastníky na Olympijských hrách v roce 1928 a 1936. 

Samozřejmě jím byl nejúspěšnější závodník mělnického veslování, pan Josef Straka 

a jeho parťák, pan Vladimír Vaina. Syn Josefa Straky v olympijské rodinné tradici pak 

pokračoval, ale ten již vesloval v Litoměřicích a potom přešel do Dukly Praha. Přesto 

zde, ale jeho olympijský úspěch připomenu, protože tady prostě silné propojení s 

Mělníkem je. Pan Josef straka ml. byl také na dvou Olympijských hrách a sice v roce 

1972 v Mnichově (6. místo na dvojskifu s Vladkem Lacinou a v roce 1976 v 

Montrealu 10.místo s Miloslavem Laholíkem). Pan Josef Straka st. by jistě na 

Mělníku vychoval mnohé své další pokračovatele, ale jak bude i níže a asi i ještě 

jinde popsáno, poválečná doba a éra minulého režimu způsobila často lidem 

nesmírné životní změny a zpřetrhala mnohé vazby. Rodina  Josefa Straky se v roce 

1946 (!) musela nuceně vystěhovat z Mělníka pryč. Domov našli v Litoměřicích a 

jakou to bude mít návaznost na  některé Olympijské hry v pozdějších letech, to si 

napíšeme třeba příště. 

Tady je to slíbené umístění  KVM na OH : 

OH 1928 AMSTERDAM 

1x M 5. místo Josef STRAKA 

OH 1936  

B E R L Í N 

2x M vyřazen v semifinále Vladimír VAINA, Josef STRAKA 

 



    
 

    Se skifem je nahoře Josef Straka a na spodním snímku je první zleva Vladimír 

Vaina, Josef Straka je v tmavém dresu uprostřed. (Pro úplnost  uvádím celý popis k 

osmě . Zleva: Vladimír Vaina, Josef  Nápravník, Antonín Ondrák, Emil Svoboda, 

předseda Vojtěch Vaina, skifař Josef  Straka, Julius Markup, Václav Barcal, Karel 

Málek, František Bartůněk a sedící kormidelník Jaroslav Anděl).  

 

  Josef Straka st. 

 



 Josef Straka ml. s Vladkem Lacinou 

     V novodobé historii je již téměř nemožné, aby oddílová posádka z venkovského 

oddílu reprezentovala na Olympijských hrách. Je to dáno systémem reprezentačního 

veslování. Již od mládeže jsou zřízena tréninková střediska, kde tito veslaři, kteří 

splňují výkonnostní limity, mají společná soustředění, měření a i trénink musí být 

přizpůsoben případným reprezentačním posádkám, do kterých jsou pak dle svých 

veslařských výsledků zařazováni. Trenér v oddíle, pokud tento veslař ještě v oddíle 

trénuje, se tedy musí  svými tréninkovými plány podřídit požadavkům 

reprezentačního kolektivu.  

     V současné době je to " Vrcholové sportovní centrum mládeže", které soustřeďuje 

nadané mladé veslaře. Obdobně je tomu pak i v seniorské kategorii, kde funguje 

úspěšně již desítky let "Dukla Praha", která soustřeďuje naprostou většinu adeptů 

mužské reprezentace. Pro ženy vzniklo "Centrum ženského veslování". Pro 

reprezentanty je pak většinou výhodnější přestoupit do pražských oddílů, kde 

tréninky probíhají. Pokud jsou nominovány do některé posádky, společné tréninky 

jsou přímo nutností. Vše je samozřejmě spojeno i s finanční podporou a lepšími 

tréninkovými možnostmi.  

 

   Malá osobní vzpomínka. 

      Když nad tím tak teď přemýšlím, tak jsem vlastně historicky poslední účastnicí 

OH v mělnických barvách mohla být já I když ne za KVM, ale v dobách minulých za 

TJ EMĚ Mělník, kdy jsem si na párové čtyřce vyjela nominaci na OH do Moskvy v 

roce 1980. Tehdy fungoval systém, kdy veslaři zařazeni do reprezentace byli buď v 

Dukle, ale to byla jen mužská část, nebo ve Středisku vrcholového sportu - SVS, to 

bylo jak pro muže, tak i pro ženy. Zde jsem byla zařazena, trénovala jsem sice v 

oddíle TJ Tatra Smíchov - Praha, kde  bylo zázemí pro veslařky SVS, ale mohla jsem 

dál zůstat členkou svého mělnického oddílu.  Na olympijské hry do Moskvy jsem 



nakonec neodletěla. Naše 4 párová žen (Blanka Němcová (Ježková),  Hana 

Kavková, Hana Krejčová (Vajnerová), Alena Krejzová (Herinková), korm. Jana 

Kaňková ) se při návštěvě krejčovského salonu, kde nám šili olympijské oblečení, 

dozvěděla, že naše nastříhané kostýmy mají přešít na jiné sportovkyně. Dodnes nám 

to nikdo neřekl do očí, dodnes jsme se nic nedozvěděly oficiálně, natož že by nám to 

někdo vysvětlil, nebo odůvodnil. Jen ten krejčí.  A pro zajímavost, po mnoha letech 

jsem se dozvěděla, že i mužská párovka, ve které se na OH v Moskvě připravoval již 

výše zmíněný Josef Straka ml., dopadla naprosto shodně. Jen nevím, kde ti se to 

dozvěděli, oficiálně ale také ne. My jsme naplno trénovaly téměř až do data odletu, 

protože jsme si i s naším trenérem říkaly, co kdyby se to ještě nějak vysvětlilo, třeba 

je to omyl, zmatek a my bychom pak nebyly připravené. Zázraky, se ale neděly a 

spravedlnost asi někam odletěla. Byla to vlastně ale maličkost, protože minulý režim 

přinášel bohužel lidem podstatně horší věci. Tak to byla taková malá odbočka a teď k 

těm účastníkům OH .  

 

Z důvodů výše popsaných to dále byli tedy odchovanci našeho TJ EMĚ Mělník, nebo 

po revoluci  - KVM 1881.  

OH 1964 Tokio 

Karel Karafiát (4+ M byla vyřazena v opravných jízdách:  Karel Karafiát,René Líbal, 

Jaroslav Starosta, Jan Štefan,  

korm. Arnošt Poisl 

     Karel Karafiát na háčku, tedy první zprava 

OH 1972 Mnichov 

 

Milan Suchopár  (8+ M10. místo: Ladislav Lorenc, Zdenek Zika, Pavel Konvička, 

Zdenek Kuba, Ladislav Heythum, Milan Suchopár, Miroslav Vraštil, Oldřich Kruták, 

korm.Jiří Pták 

OH 1976 Montreal 

Milan Suchopár  (4+ M 4. místo: Otakar Mareček, Karel Neffe, Milan 

Suchopár,Vladimír Janoš, korm.Vladimír Petříček) 

OH 1980 Moskva 

Milan Suchopár  (4+ M 9. místo : Pavel Konvička, Martin Hladík, Jan Kabrhel,Milan 



Suchopár, korm.Antonín Barák) 
 

 

OH 1992 Barcelona 

Richard Krejčí  (4+ M 10. místo : Petr Batěk, Jan Kabrhel, Richard Krejčí, Ivo 

Žerava, korm.Martin Svoboda) 

 

 



OH 2004 Athény 

Jan Schindler ( 4-M8.místo : Karel Neffe ml., Petr Vitásek, Jakub Makovička, Jan 

Schindler) 

  Honza vpředu na stroku 

Abychom měli výčet úplný je třeba zmínit ještě bratry Šircové a Kallmünzerové.  

OH 1920 Antverpy 

Bohdan Kallmünzer, Jiří Kallmünzer, Josef Širc, Vladimír Širc ( 8+ M vyřazena v 
rozjížďce: Emil Ordnung,Ferdinand Brožek, Vladimír Širc, Bohdan Kallmünzer, Jiří 
Kallmünzer, Josef Širc, Otakar Votík, Alexander Zinke, korm.Karel Čížek) 
 
     A jak tito pánové souvisí s KVM, si přečteme tady, kde o tom vypráví pan Jaroslav 
Anděl, zvaný Jíma. Ještě nám toho poví mnohem více, ale teď ta souvislost:  
     Ti hoši (bratři Kallmünzerové), samozřejmě byli studenti a potom jeden byl doktor 
práv a druhý byl doktor medicíny, společně s bratry Šircovými, vytvořili nejlepší čtyřku 
ve dvacátých letech minulého století. Nejlepší českou čtyřku. Ovšem připomínám, že 
nezávodili na Mělníce, ale závodili za ČAC Roudnice,  protože jako studenti střední 
školy, když začínali studovat střední školu, tak na Mělníce ještě gymnázium nebylo. 
Jinými slovy zakotvili v Roudnici, dobře tam veslovali a společně s roudnickými 
veslaři jeli i na olympiádu, tehdá do Antwerp. 
     Na konci dvacátých let působila tato čtyřka bratří Širců a bratří Kalmünzerů za 
veslařský klub Slávie Praha. Měli řadu úspěchů a patřili ke špičce českého veslování. 
Na konci dvacátých let se pokusili o návrat do elity v barvách KVM, ale úspěchů už 
neměli. Přeci jenom veslařské stáří se tady projevilo. Snad by bylo dobré 
připomenout, že doktor Jiří Kalmünzer byl zvolen předsedou veslařského svazu. To 
bylo myslím v roce1931 nebo 1932. Měl úspěchy, protože byl výborný advokát a 
veslování bylo jeho druhým životem.  
    Tolik tedy JUDr. Jaroslav Anděl - Jíma 
 

 

 

 

 

 

 

A to je vše k OH ve 140 let staré historii KVM.             
Zapsala a sestavila Alena Herinková 
 



P.S. Na úplný závěr se přeci jen ještě vrátím k těm praktikám minulého režimu. Před 
odjezdem na jedno z mistrovství světa si někdo z mužského noncoxu  (4 bez 
kormidelníka) koupil noviny a tam se pánové dozvěděli z uvedené nominace, 
že nikam nejedou. Myslím, že důvod také nevědí. Možná tenkrát potřeboval s 
výpravou vycestovat na "západ " nějaký funkcionář. Důvod neúčasti naší a mužské 
párovky v Moskvě se sice nesl někde éterem a byl zřejmě i silně politický.  
A když jsem psala tento článek, zapátrala jsem na internetu a našla pravděpodobné 
vysvětlení, které odpovídá i tehdejším kusým informacím a dohadům. Protože se 
údajně naše kostýmy měli přešívat na pozemkářky. ??? 
Pozemní hokej na LOH 1980 v Moskvě zahrnoval turnaj mužů a poprvé v historii i 
turnaj žen.  LOH 1980 byly poznamenány bojkotem ze strany USA a dalších 64 států, 
což velmi ovlivnilo oba turnaje v pozemním hokeji. Turnaje mužů se zúčastnily pouze 
2 mužstva patřící do tehdejší světové špičky v pozemním hokeji. Turnaje žen se 
dokonce nezúčastnil ani jeden tým, který by patřil do tehdejší světové špičky 
ženského pozemního hokeje. Takže naše republika nemohla nechat socialistické 
pořadatele v nesnázích a musela vyslat, bez ohledu na  výkonnost, nějaké 
pozemkářky na OH, aby někdo vůbec soutěžil. Peníze, ale navíc už nebyly, tak co s 
tím? Politický úkol se musel splnit, když má jet někdo navíc, tak se někdo jiný musí 
logicky vyškrtnout.  Turnaje žen se zúčastnilo na OH celkem 6 týmů, které spolu 
hrály způsobem jeden zápas každý s každým, a poté byla vyhodnocena konečná 
tabulka turnaje. Finále a zápasy o umístění ženy nehrály. I to je historie. Nebo to bylo 
jinak, kdo ví? 
 

 

 

 

     

     

     

      

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pozemn%C3%AD_hokej
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1980
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moskva

