
SK Žižkov Praha  
 

SPORTOVNI ODDILY:  Kanoistika  -  Kuželky  -  Lední hokej  - Tenis  - Turistika  

IČ: 15268179 Učet: ČSOB a.s. Praha 3 -č. ú. 684780/0300 

      

SEKRETARIÁT: Pitterova 2878/5, 130 00 Praha 3,  271 770 587  
 E-mail: sk.zizkov.praha@volny.cz 

KANOISTIKA 

Zpráva o činnosti klubu v roce 2015 

 

RAFT 
Počet členů věnujících se převážně raftingu skýtal 24 členů. 
  

Raftové posádky: 
R4 

Mužská posádka HRT se umísťuje pravidelně do 10. Místa. Ostatní naše mužské posádky skončily do 20. 
místa z celkových 50 klasifikovaných posádek. 
 
V kategorii veteránů posádka získala 2. reprezentační místo v celkovém pořadí, získala právo startu na ME 
ve Slovinském Tacenu a pravidelně se umísťovala na stupních vítězů.  

R6 
       Mužská veteránská posádka v celkovém pořadí získala 3. místo  
        

Pořádané závody a akce: 
 

19. ročník „raftový víkend na Trnávce“, MČR R4  
 

          Již tradičně jedna z největších akcí v raftingu R4 v Evropě 
Zúčastnilo se 40 posádek mužů, 7 žen, 7 veteránů, 6 hlídek a 12 R2 v novém seriálu Baraca cup.     
VIP závodu se zúčastnilo 5posádek. Experimentálně jsme pořádali 2 slalomy a sprinty v jednom dni,  
což mělo o něco menší přínos ekonomický, než by se dalo očekávat, ale je to zřejmě cesta dopředu. 

       Bez zapojení nás, členů klubu, bychom nemohli zorganizovat tento závod s cenami za 50 tisíc Kč, nejlépe   
klapající organizací a s náklady dosahujícími i s počtáři ke dvěma stům tisíc. Bohužel každý rok je více obtížné 
tento standard udržet. Firma Loap jako sponzor již skončila, ceny jsme dávali z našich zásob z minulých let a 
z darů, které sehnali naši nejaktivnější členové. Mezi tradiční partnery patří Humpolecký pivovar Ježek, firmy 
Hiko a Norská móda, o zpestření ohňostrojem se postarala firma „Krupička ohňostroje“ a získali jsme dotaci 
z kraje Vysočina na MČR ve výši 45.000,- Kč 
 
 

Tréninkové  víkendy 
 
 Celý rok byl poznamenaný nedostatkem vody. Proto musely být zrušeny dubnové tréninky a také jeden ze 
dvou zářijových tréninkových víkendů. 
 
Během rodeových závodů 30. 5. 2015 proběhla brigáda členů SK Žižkov.  
Poslední víkend v září se uskutečnily tréninkové dny pro všechny vodáky.  

 

Členové SK Žižkov se zapojili i do funkcí úřednických : 
 

Libor Polák – předseda rady raftingu SVoČR 
Jan Vávra  -  člen rady raftingu SVoČR 
Stanislav Hájek – člen rady raftingu, člen revizní komise SVoČR, člen revizní komise SK 
Martin Hájek – ředitel MČR R4  na Trnávce, předseda kanoist.oddílu, člen VV SK, ředitel 
Sportovního centra SK Žižkov Praha 
 
Ostatní členové se aktivně podíleli na hladkém průběhu všech akcí. 
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Areál TRNÁVKA 
 
Tento majetek „SK Žižkov Praha“ je hlavním místem naší činnosti. 
 
V roce 2015 došlo k zásadním změnám v investování SK do svého majetku. 
 
-  V srpnu se pořídil nový kontejner se sociálním zařízením, který nahradil rozpadající se venkovní 

WC, které budily již opravdu odpudivý dojem. Značně se tím vylepšil komfort pro účastníky 
sportovních akcí. 

- Docílilo se získání státní dotace 60tis.na opravu dráhy 
- VV SK odhlasoval dotaci na novou výstavbu ubytovacího zařízení, které bylo již v havarijním 

stavu. Zároveň se s touto výstavbou zlegalizoval ubytovací objekt a nehrozí již velké pokuty za 
neodstranění starých budov. SK Žižkov tak může pokračovat v pořádání sportovních akcí jako je 
MČR, Nominační závody na OH, MS a ME, a podobných vrcholných vodáckých akcí. 
Organizátoři se již nebudou muset stydět za nabízené ubytování. 

 

Organizované závody v roce 2016 

 
V roce  2016  jsme byli opět pověřeni pořádáním  MČR  ve slalomu a sprintu na Trnávce   
17 .- 19. června.  
Tento ročník bude již 20. v pořadí. Chtěli bychom proto přijít s něčím neobvyklým a vytvořit důstojnou 
a slavnostní atmosféru tomuto výročí. 
27. - 29. 5. proběhne  MČR plastových lodí 
2 .- 4. 9. se konají závody ve vodní slalomu (ČP a NKZ ) 
 

Tréninky pro všechny vodáky   

 
30.4.-1.5.  a  3.-4.9.   
 

 
 

SLALOM 
 

1) úvod 
 
V roce 2015, fungovala slalomová část oddílu ve stejné sestavě 11 aktivních členů pod organizačním 
vedením Martina Kašpara . Z toho se 9 zúčastňovalo závodů pořádaných ČSK DV. Tradiční náplní byla 
organizace tréninků a nominačních závodů ČP na slalomové dráze v Želivi. 
 

 2) sezona 2015 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, v této sezoně jsme opět byli pořadateli 2 závodů ČP. Kromě toho byl ze 
strany ČSK DV velký zájem o tréninky na naší trati. Všeho se naše komorní sestava zhostila se tradičně 
ctí, ke spokojenosti trénujících i závodících vodáků a trenérů oddílů a RD. Náš oddíl tyto závody 
zajišťuje organizačně, finančně pak ČSK DV. V rámci závodů i tréninků je využívána ubytovna ve 
vodáckém areálu. Bohužel její stav neumožňuje nějaké výraznější využití. 
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3)  závodní  činnost, výsledky 2015 

 

Závodní činnost se rozděluje na účast v mistrovských soutěžích – ČP a NKZ. V těchto závodech dosáhli 
naši členové maxima možného vzhledem k podmínkám, ve kterých probíhá příprava. Na kanoi dvojic 
získala posádka Pavel Klimuškin – Martin Kašpar celkově 15. místo a obhájila tedy 1. výkonnostní 
třídu. Taktéž získali titul Mistrů republiky ve veteránské kategorii. Martin Kašpar pak přidal ve 
veteránech ještě bronzovou medaili na C1. Martin Hájek přidal bronzovou medaili v závodě veteránů ve 
sjezdu 

Další účastníci ČP - Viktor Míka se v kategorii C1 umístil na 36. místě. Po dlouhé době si nikdo z 
dalších závodníků nezajistil pro rok 2016 postup do nejvyšší soutěže. 

Ostatní závodníci pak získali 2. či 3. výkonnostní třídu.  

 
 

4) sezona 2016 

V roce 2016 nás čeká činnost znovu zahrnující pořádání závodů ČP a NKZ na podzim. Závodní činnost 
v prakticky stejném rozsahu, tedy zejména závody ČP a NKZ.  

 
 

5) závěrem 
 
 
Slalomová část oddílu má svoji základnu v Troji v provizorní „loděnici“ - upravených stavebních buňkách, 
které udržuje svépomocí s vypětím všech sil. Notným úsilím všech členů, za vydatného přispění vedení 
SK Žižkov se daří tyto prostory udržovat tak, aby poskytovaly alespoň základní zázemí – prostor pro 
uskladnění materiálu a velmi provizorní šatnu. Dík patří také MČ Praha – Troja, za poskytnutí pozemků, 
výměnou za údržbu zeleně v okolí. 
  
Závěrem nezbývá než vyslovit veliký dík všem členům oddílu, kteří se věnují s vypětím všech sil 
brigádnické činnosti při pořádání tréninků, závodů a údržbě našich areálů. 
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Zapsali dne 10.března 2016  Martin Hájek(raft) a Martin Kašpar(slalom) 


