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Brněnští veslaři se dne 2.6. 2021 naposledy rozloučili s kamarádem a dlouholetým 
členem výboru ČVK Brno, Edou Göpfertem. 
Jaký byl Eda Göpfert,  nejlépe vystihuje řeč, kterou na pohřbu přečetl jeho nejbližší 
kamarád Luděk Mikulec: „Víme, že v životě miloval svou nejbližší rodinu, ta byla vždy 
na prvním místě. Následovala jeho práce, ve které byl opravdu profík, a další jeho 
láskou bylo veslování. Všichni víme, co pro něj veslování znamenalo. A velmi dobře si 
uvědomujeme, co všechno pro nás veslaře dělal a jak důležitý pro nás byl. Už od 
dorosteneckých kategorií na klubu Lodních sportů Brno chtěl být nejlepší a byl pro 
veslování zapálený, což mu vydrželo po celou dobu. Později přešel na klub ČVK Brno, 
který se pro Edu stal srdeční záležitostí. Velmi mu záleželo na tom, aby vše fungovalo 
jak po stránce provozní, tak po stránce lidské, proto byl dlouhé roky členem výboru, 
rádcem předsedů a jejich pravou rukou. Co se týče jeho sportovních úspěchů, jen těžko 
spočítáme počet medailí a pohárů, které vyhrál. Jen za poslední roky v kategorii 
Masters nasbíral v různých posádkách spoustu mistrovských titulů v disciplínách 
dvojskif, dvojka, čtyřka i osmiveslice. Právě na osmě vyhrál s posádkou ČVK Brno 8x v 
řadě pražské Primátorky. Největší radost měl spolu s námi ze zlaté medaile na 
Mistrovství světa Masters v roce 2013 v italském městě Varese, kde získal zlato na 
čtyřce a stejného výsledku dosáhl i v roce 2015 na World Rowing Masters regatě v 
Belgii kde získal 3 první místa. Bylo vždy úctyhodné, že na tréninky chodil brzy ráno, 
když všichni ještě spali, aby poté  mohl plnit pracovní povinnosti a odpoledne a večer 
být s Martínkem, Terezkou a Janou. Užívat si rodinné pohody,  pomáhat dětem s úkoly 
do školy a předávat jim i spoustu praktických  rad do života.Myslel hodně do 
budoucna, aby dětem i rodině nic nechybělo. Nedávno si Eda udělal kapitánské 
zkoušky, aby mohl dělat na klubu trenéra a jezdit za svěřenci a hlavně za svou dcerou 
Terezkou.“ 
 
2013 Mistrovství ČR ve veslování- druhé místo 
2013 Mistrovství ČR Masters - 5x první místo 
2013 World Rowing Masters Regatta v italském Varese -1x první místo 
2014 Mistrovství ČR Masters- 1x první místo, 3x druhé místo 
2015 Mistrovství ČR Masters- 3x první místo, 1x druhé místo 
2015 World Rowing Masters Regatta v Belgii- 3x první místo. 
 
Jménem ČVK Brno bychom rádi vyjádřili upřímnou soustrast rodině a přátelům Edy 
Göpferta. 
 


