
 

Zpráva o konání Mistrovství ČR v raftingu 2016 
 

Závod a typ:                 MČR muži, ženy, veteráni, hlídky 3 x R4  

Konaný dne:                17. - 19. 6.2016   

Zástupce Svazu:          Vladimír Raška – KV Hodonín 

Pořádající klub:          SK Žižkov Praha / RK Stan    
Hlavní rozhodčí:         Vratislav Šembera -  KV Letohrad  

 

Údaje o počtu posádek:   MČR R4 

 

Kategorie R4: Přihlášeno: Závodilo: 
Muži CZE,  26 25 SO  a 22 NE 

Ženy CZE 8 7 

Veteráni 9 8  
Účast posádek MČR byla vyšší proti roku 2015. Zúčastnily se posádky z Japonska, Rakouska a 

Slovenska. 

V rámci nedělních závodů se jel závod partnerských posádek pořadatele „ O pohár města Humpolce“, který 

získala posádka „ Růžová čajovna Praha “. 

Jednou z doplňkových  disciplín byl sobotní závod R2, zaštítěný  generálním sponzorem svazu a výrobcem 

dodaných nafukovacích člunů „ Baraka“. Tento již 7.ročník se nazývá „Baraka Cup“ 

Mezi další doprovodné akce a atrakce, zdůrazňující význam 20. ročníku raftových závodů na Trnávce, patřily 

zejména lidský stolní fotbálek -  slavící velký úspěch, a běh vypuštěným korytem „O krále krysu“, pořádaný 

oddílem Hanace Rafters . Díky tomuto oddílu tento divácky atraktivní závod navázal na tradici minulých let 

po asi 8leté přestávce.  

Stánek s točenou zmrzlinou “z Opočna“, ochutnávka světových rumů firmy „Quality Drinks“ a v neposlední 

řadě vyrobení triček s motivy všech předcházejících ročníků včetně letošního nového přispěly k oživení 

20.ročníku Trnávky. 

Celkový dojem podtrhly nové venkovní sociální zařízení a nové zázemí pro pořádající oddíl. 

Během sobotního večera proběhla již tradiční bohatá tombola a těsně před půlnocí zazářil na obloze velkolepý 

ohňostroj. 

Počasí bylo příjemné, občas malé přeháňky. Největší déšť se spustil v neděli odpoledne, po skončení 

celé akce.  Voda byla velmi teplá a příjemná. Jako každý rok bylo nutné trochu s ní šetřit, protože jarní deště 

nebyly na Vysočině příliš vydatné. Nicméně plánovaný průtok i časy byly dodrženy.  

Průtok vody cca 11  m3/sec .  

 

Dodržování časového rozpisu a zajímavosti :  
Časový plán byl dodržován. Při slalomu pracovalo 14 rozhodčích včetně mezinárodních. Každá trať 

měla své záludnosti a technické projetí některých kombinací vyžadovalo dobrou taktiku. Mimo rozhodčích se 

na organizaci podílelo 26 členů pořádajícího oddílu. Několik z nich si vzalo od čtvrtka dovolenou, aby 

všechny práce zvládli. Dokončení uklízecích prací skončilo v neděli kolem 17. hodiny, kdy se všichni 

organizátoři mohli konečně rozjet k domovům. Mistrovské závody byly závodníky hodnoceny velice kladně, 

trať je náročná svým spádem a slalom byl technický a obtížný, jak se od mistrovského závodu čeká.   Trnávka 

je specifická trať a nikdo nemá vítězství jisté. Současná mužská posádka Mistrů světa a Evropy z Prostějova 

zvítězila pouze ve slalomu, ve sprintu zvítězila posádka z Prahy  (RK Troja). Posádka mistryň světa 

z Prostějova se musela sklonit před uměním posádky pořadatelského klubu pod názvem „Jezinky“ ve slalomu  

a podlehla i ve sprintu Mladoboleslavské posádce žen (Bohouš a jeho parta). Na stupních vítězů se objevila 

mužská posádka reprezentantů z Japonska i ženská posádka reprezentantek Slovenska, ale domácí titul vždy 

získaly domácí posádky.  

 

 

 

 



 

Sobotní program natáčela Česká televize ( ČT - 4), na základě objednávky pořádajícího oddílu. 

Zhruba 10minutový pořad, který se bude několikrát opakovat ve „sportu v regionech“, stál cca 25.000,-Kč. 

 Stravování a pitný režim byl zajištěn ve spolupráci s cateringem p. Řezníka a Plzeňským Prazdrojem 

(Kozel 11o). 

Rozhodčím, pořadatelům a partnerům  byly darovány trička se znakem Trnávka 2016, zajištěno jídlo 

po oba dny, voda, pivo i ubytování zdarma. Všechny tyto požitky byly umožněny zvýšenou dotací svazu o 

10.000,- Kč a zejména dotací kraje Vysočina na MČR ve výši 40.000,- Kč. Jedno jídlo pro závodníky a 

pořadatele  ( 180 osob) sponzoroval catering, druhé jídlo hradil pořadatel. Proto také cateringu patří naše 

poděkování. 

 

 

 

Výsledková listina:  
    Okamžitě byly vyvěšovány průběžné výsledky.  Vzhledem k dvěma tratím slalomu byly instalovány 2 

informační tabule. Výsledky jsou k dispozici na www.results.cz / rafting/ MČR Trnávka. 

 

Partneři  a vyhlašování výsledků : 

     

Ceny v celkové hodnotě přes 30.000,- Kč věnovaly společnosti Hiko sport, Růžová čajovna, Plzeňský 

Prazdroj, ohňostroje Krupička, Dama- spol.s.r.o. a LULA - výrobce pádel. 

Pohár pro vítěze VIP závodu věnovalo město Humpolec.  

Na nákladech se podílely a poděkování patří:  Hotel „Kocanda“, Areál Humpolec - Brunka, HD design. 

Poděkování za vstřícný přístup patří firmám Povodí Vltavy, ZD Želiv, Školní statek Humpolec a všem 

ostatním neviditelným pracovníkům a firmám, které se podíleli na podobě uskutečněných závodů 

Svaz vodáků ČR zajistil všechny medaile a byli tak dekorováni  medailisté slalomu,  sprintu i hlídek dle 

směrnic pro závodění raftingu. 

 

Závěrečné výsledky byly vyvěšeny na www.results.cz  ihned, MČR v pondělí na www.kanoe.cz. 

 

 Práce jury:  
    Během závodů nemusela Jury řešit žádný případ. Ojedinělé případy se řešily mimo oficiální protesty. 

 

Zpracovali:  
 

Martin Hájek - ředitel závodu (předseda SK Žižkov) a Stanislav Hájek - předseda RK STAN 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne:  22.6.2016 

http://www.results.cz/
http://www.results.cz/
http://www.kanoe.cz/

