
TJ Znojmo - kanoistika sezóna 2008 
Dva tituly mistrů světa 

 
Do letošní roku jsme vstupovali s několika neskromnými cíli a přáním postupně vrátit náš 
oddíl na úroveň výsledků z doby přelomu tisíciletí a před , kdy oddíl TJ Znojmo rychlostní 
kanoistika patřil pod vedením otce a syna Brychtových k nejúspěšnějším v České 
republice. 
Dokoupili jsme závodní lodě zejména pro znovuotevřenou přípravku mládeže, pořídili 
jsme novou dračí loď , připravili jsme sportovní program pro základní školy a gymnázia a 
podpořili naše seniorské závodníky v přípravě na letošní Mistrovství světa které se konalo 
v domácím prostředí v Týně nad Vltavou. 
Završením sezóny bylo pořadatelství Festivalu Dračích lodí přímo ve Znojmě u Louckého 
Kláštera spojené se závody rychlostní kanoistiky mládežnických kategorií. 
Sezónu 2008 jsme odstartovali celoodílovou brigádou , která po technické stránce 
připravila objekt loděnice na  provozní zátěž. Podařilo se zrekonstruovat systém vytápění, 
instalovat elektronický vrátný systém na vstupních dveřích do objektu , rekonstruovali 
jsme sprchy , šatny a částečně i posilovnu s kanceláří. 
Hlavní naše činnost však směřuje k práci s mládeží. Letošní rok nám přinesl v kategoriích 
mládeže bodované umístění na závodech Mistrovství České republiky v Ústí nad Labem a 
první medailová umístění v celorepublikových pohárových závodech v Chomutově , 
Kojetíně a na Mistrovství Moravy v Ostrožské nové Vsi. 
K nejlepším v oddíle patří sourozenci Milan Janeček ml., Eliška Janečková, Karolína 
Janečková dále Nikola Harangová a Dan Haindl.   
Velice úspěšný byl program pro školy – dětský sportovní den na loděnici, který přivedl do 
loděnice u Obří hlavy vyzkoušet si a poznat rychlostní kanoistiku více než 500 dětí. Ty 
které tento sport oslovil doplnili oddílovou skupinu přípravky mládeže.  
Na konci této sezóny má přípravka 20 nových malých vodáků , kteří se pravidelně 
připravují s trenéry mládeže. V nadcházejícím zimním období se sportovní příprava 
přesouvá do plaveckého bazénu, tělocvičny a plánujeme soustředění na horách. 
Obrovský úspěch na domácích závodech vybojovali a to vítězství v poháru České 
republiky v kategorii družstev v konkurenci dalších 30 oddílů naši senioři. Do poháru se 
započítávají výsledky šesti celorepublikových závodů. Na výsledku mají hlavní podíl 
reprezentanti ČR  Milan Janeček a Antonín Spáčil jenž své individuální kategorie vyhráli. 
K vítězství přispěli i další , především: Bohumil Pop dále také František Brychta ml. , 
Karel Pavlíček a Tomáš Haindl.   
Na Mistrovství světa – v maratónu v Týně nad Vltavou v kategorii seniorů náš oddíl a 
Českou republiku reprezentovali Milan Janeček, Antonín Spáčil a Bohumil Pop. 
Titul Mistra světa obdivuhodně v závěrečném finiši vybojoval Milan Janeček. 
„Před výkony Milana musíme smeknout klobouk dolů , závodí v kategorii 55-59 
let v které nemá v Čechách konkurenci , na Mistrovství ČR svou kategorii 
s převahou vyhrál, ale mimo to vybojoval 3.místo celkově bez rozdílu věku. 
Z mistrovství světa si 15.místo přivezl Bohumil Pop i Antonín Spáčil jenž byl, ale 
handikepován nemocí a společně s Milanem Janečkem vybojovali o den později 4. místo 
v kategorii K2.  Chuť si Tonda spravil na republikovém šampionátu, který ve své kategorii 
o týden později vyhrál.  
          Dalším cílem byla skupina „dragonů“ – tým dračích lodí TJ Znojmo. Tento 
atraktivní sport je určen především amatérům a vodáckým nadšencům. Na lodi pádluje , 
bubnuje a kormidluje dohromady 22-člená posádka. Posádka, ale samozřejmě musí mít 
daleko větší zázemí. Náš tým počítá momentálně 50 členů. V letošním roce jsme se 
zúčastnili pěti amatérských i několika pohárových závodů. A jsme otevřeni a rádi 
přivítáme v našich řadách i další amatérské zájemce.  
Na českých vodách jsme se několikrát medailově prosadili a sbírka úspěchů se nám 
rozrůstá přesto naším hlavním cílem je dobrá parta, sportovní vyžití a zábava. 
Vysoce si ceníme ze sportovního hlediska úspěch našich členů v reprezentačních 
posádkách na mezinárodních závodech. 
Titul Mistra světa pro rok 2008 si z Malajsie (provincie Penang) na tratích 200 a 
2000m v hlavní kategorii přivezl Petr Štěrba. S posádkou sestavenou z výběru 



závodníků Moravy (převážně Přerova) vybojovali ještě druhé místo na trati 
500m a stali se nejúspěšnější posádkou letošního Mistrovství světa.  
Úspěch podtrhla účast dalších 38-ti týmů z celého světa v  této kategorii. Je to 
velký úspěch pro náš oddíl i pro prezentaci sportu ve Znojmě. 
Ze zářijového Mistrovství Evropy v Italské Sabaudii si zlato v kategorii seniorů na trati 
2000m přivezl Ivo Skřenek, tři stříbrné medaile vybojovali na tratích 200, 500 a 2000m 
Bohumila Popová a  Martina Dvořáková.  
        
Sezónu jsme zakončili pořádáním sportovně kulturní akce Festivalem Dračích lodí ve 
městě královském Znojmě v součinnosti s Burčákfestem přímo na Dyji vedle Louckého 
kláštera. 
Závodů se zúčastnilo 12 posádek rozdělených do dvou pohárových závodů , amatérský 
pohár města Znojma a „profesionální“ vodácký pohár Dyje. Účast byla mezinárodní 
jelikož dorazila posádka z Trenčína , která nejen že vybojovala 2.místo v poháru města 
Znojma, ale pozvala zástupce Znojma v čele ze starostou města Ing.Petra Nezvedu 
k utkání tří královských měst Skalice, Trenčína a Znojma v dračích lodí v roce 2009. 
Náš oddíl sestavil dokonce dvě posádky do závodů profesionálů a posádka  
TJ Znojmo – Dragon Team nejenom, že zvítězila, ale vytvořila v závodě na 200m i  
rekord tratě. 
V posádce startovali současní reprezentanti jak Dračích lodí tak rychlostní kanoistiky 
s účastníky olympijských her a mistrovství světa. Přemysl Hejda, Jan Klimek, Petr 
Štěrba, Ivo Skřenek, František Brychta, Mário Odstrčil , Jan Štěrba … 
Svou aktivní účastí podpořil Festival Dračích lodí , jenž by se rád stal tradicí i starosta 
Znojma Ing. Petr Nezveda. Zasedl v posádce domácích TJ Znojmo – Dragon Team a bez 
dlouhodobé přípravy obdivuhodně bojoval ve vodáckém závodě. Za svůj výkon sklidil 
pochvalu týmu i obdiv diváků a celkové vítězství v závodě. 
Sportovním Festivalem nás skvěle provedl moderátor a pohádkový princ Jan Čenský, 
který přislíbil i účast na dalším ročníku, ve kterém by se rád představil i jako závodník. 
Svůj díl slávy prožili i nejmenší závodníci oddílu, pro které byl vložen do programu 
festivalu závod rychlostní kanoistiky. 
Sluší se poděkovat sponzorům a to především Znovínu Znojmo, a.s. - výrobce vín, 
Pivovaru Hostan Znojmo a Developerské firmě  PETR ŠTĚRBA s.r.o. ( www.aniska.cz ) , 
dále za skvělou organizaci společnosti  Kofroň-production s.r.o. a za spolupráci 
společnosti Albergo s.r.o. jako organizátoru Burčákfestu. 
Naše hlavní poděkování nejenom za podporu realizace Festivalu, ale i za 
podporu oddílu a práci s mládeží však patří městu Znojmu , především pak panu 
starostovi Ing. Petru Nezvedovi jenž podpořil náš program práce s mládeží 
v oddíle a program pro základní školy i vlastní účastí na závodech.  
Díky tomuto i každodenní obětavé práci členů oddílu a trenérům mládeže můžeme být 
s letošní vodáckou sezónou a fungováním oddílu TJ Znojmo nadmíru spokojeni. 
 
 
 

Mgr.Petr Štěrba – předseda oddílu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



FESTIVAL DRAČÍCH LODÍ – ZNOJMO 
 

FINÁLE  

POHÁRU MĚSTA 
ZNOJMA    

        

Finále 
čas 

startu dráha název týmu  pořadí čas 

D 15:30 1. KOMETY     7. 55:90:00 
o 7.- 
8.místo   2. HUJEŘI     8. 56:70:00 

        

C 15:45 1. H&M Draci "A"   5. 54:80:00 
o 5.- 6. 
místo    2. H&M Draci "B"   6. 56:70:00 

        
B 16:00 1. PETR ŠTĚRBA s.r.o. 3. 53:70:00 

o 3.- 
4.místo   2. APERSTAV   4. 55:60:00 
        

A 16:15 1. VRANOVSKÁ KRČMA 1. 46:07:00 
o 1.- 
2.místo   2. TRENČÍN     2. 56:09:00 
 
 
 
 
 

FINÁLE  POHÁRU DYJE     
        

Finále 
čas 

startu dráha název týmu  pořadí čas 
B 16:30 1. VRANOVSKÁ KRČMA     4. 53:00:00 

o 3.- 
4.místo   2. DRAČÍ DECH HRANICE 3. 52:20:00 

        

A 16:45 1. 
TJ ZNOJMO-DRAGON 
TEAM     1. 40:30:00 

o 1.- 
2.místo   2. TJ ZNOJMO-OLD BOYS 2. 49:60:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rychlostní kanoistika – mládež TJ Znojmo 
 
 

Závod č. 1  14:40  

  kat.:  K1 žáci  

Umístění     čas 

1. Petr Zpěváček   3:20:80 

2. Milan Janeček   3:22:80 

3. Kryštof Brauner 3:23:40 

    

    

Závod č. 2  15:00  

  kat.:  K1 žákyně  

Umístění     čas 

1. 
Karolína 
Janečková   3.30:00 

2. Nikola Harangová 3:35:90 

3. 
Eliška 
Janečková   3:40:50 

    

    

Závod č. 3  15:20  

  kat.:  K1 benjamínci+benjamínky  

Umístění     čas 

1. Dan Haindl 4:07:20 

2. Richard Tomek 4:35:50 

3. Radek Povalač 5:20:00 

1. Sabina Řeháková 6:09:20 
 


