
 

2x zlato a 1x bronz z juniorského mistrovství světě ve veslování !!! 
 

Členové Centra individuelních sportů Olomouckého kraje vybojovali na 
MS juniorů v Rotterdamu 3 zlaté a 1 bronzovou medaili  !!! 

 

Naděje se naplnily! Výborné výkony v průběhu mistrovství světa v Rotterdamu proměnily tři české juniorské posádky v 

cenné kovy! Chlapecká párová čtyřka k titulu z letošního ME přidala i světový titul. Další zlato získala dívčí osma, bronz 

pak dívčí párová čtyřka. 

Osmě Valentýna Solařová, Adéla Truhlářová, Michala Pospíšilová, Michaela Kidová, Zuzana Metlická, Anna-Marie 

Macková, Josefína Lázničková, Tereza Businská s kormidelnicíEvou Klímovou stačily k zisku titulu jen dvě jízdy. 

Posádka připravovaná trenérkou Ivou Uhlovou zvítězila v rozjížďce, a pak zazářila ve finále, kde svedla urputný souboj o 

zlato s Němkami. Dlouho vedoucí soupeřky porazila česká posádka o 48 setin sekundy. 

Přinášíme pár ohlasů. Tereza Businská: „Závod byl těžký, ale hodně to bylo ,o hlavě´ a kdo to v ní měl více srovnané. 

Němky byly velké favoritky. Pořád nechápu, jak jsme to nakonec dokázaly. Najednou jsme přitáhly a byly jsme tam. 

Prostě úžasný a nepopsatelný závod!“ 

Zuzana Metlická: „Nejdřív jsem ani nevěřila, že jsme z rozjížďky dokázaly postoupit rovnou bez opravky. Potom hodně 

rychle utekla pauza do finále a už jsem seděla v lodi na startu. Bylo neuvěřitelné, jak jsme jednu loď po druhé 

předjížděly. A najednou jsme byly první a nikdo to nechápal. V cíli to byl skvělý pocit!“ 

Valentýna Solařová: „Na finále tak foukalo, že jsme víc vnímaly vítr, než že máme závodit. Starty přece jenom nejsou 

oproti dráhovému tempu naše plus. Tam se ukázalo, že patříme mezi nejlepší! Osobně jsem měla velkou práci s 

usazováním lodi, abychom nezapařily. Ale když jsem viděla, že jsme těsně za Němkami a dotahujeme se, dokázala jsem 

jen zařvat a nemyslet na nic jiného než na to, že to už nepustíme! Posledních 250 metrů jsem si už díky adrenalinu byla 

jistá. A nepustily jsme to! Ještě před cílem jsem cítila neuvěřitelný pocit vítězství a už jsem pomalu ve větru slyšela hrát 

českou hymnu. Ten pocit jsem si dosud neuměla představit, ale už ho znám. A je nádherný!“ 

Párová čtyřka mistrů Evropy Jan Fleissner, Jan Cincibuch, Eduard Bezděk, Jan Zavadil s přehledem ve finále vrátila 

čtvrtfinálovou porážku Němcům a semifinálovou porážku Američanům. Posádka trénovaná Janem Navrátilem nakonec 

Němce porazila o více než dvě sekundy a Američany o téměř čtyři sekundy! 

Párová čtyřka Magdalena Juziková, Anna Šantrůčková, Pavlína Flamíková, Veronika Uhlová vedená trenérem Martinem 

Kubrychtem velmi dobře odstartovala a na prvním mezičase držela se za Němkami na druhém místě. Do čela se 

postupně probojovávaly Číňanky, Němky po technické chybě z boje o medaile odpadly. Na druhém místě skončily Britky. 

 

 

 

 

 
 

Mistryně světa se svojí osmou (Foto Daniela Nacházelová) 
 

 



 
 

Místři světa na párové čtyřce 
 

 
 

S předsedou ČVS Dušanem Macháčkem (Foto Facebook) 
 

 

 
 

Dívčí párová čtyřka s předsedou svazu (Foto Facebook) 
 

 

 

 

 

 

 


