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KANOISTIKA 

Zpráva o činnosti klubu v roce 2016 

 

RAFT 
Počet členů věnujících se převážně raftingu včetně technické pomoci při pořádání závodů se zvýšil 

v letních měsících zhruba na 80 členů. Vděčíme tomu jak novému zázemí v Želivě, tak i náborovým akcím 
mládeže. 
Raftové posádky: 
R4 
Nejlepší mužská posádka se umísťuje pravidelně do 10. místa. Ostatní naše mužské posádky skončily do 20. 
místa z celkových 50 klasifikovaných posádek. 
V kategorii veteránů posádka těžila z 2. reprezentačního místa v celkovém pořadí 2015. Startovala na ME ve 
Slovinském Tacenu, kde získala 3 bronzové medaile  
 
Ženská posádka překvapivě získala titul MČR ve slalomu na Trnávce (již nesoutěží a sešla se jen pro tento 
závod). 
Naše členka Renáta Mrázová reprezentovala Českou republiku na MS v SAE (Dubaj) a získala zde bronzovou 
medaili. 
R6 
 2 mužské veteránské posádky a posádka žen se zúčastnily Evropského Poháru v Gruzii. Veteráni se umístili na 
2. a 3. místě, posádka žen na 2. místě. 
 

 SLALOM 

Závodní činnost slalomové skupiny se rozděluje na účast v mistrovských soutěžích – ČP(Český pohár) a 
NKZ(národní kvalifikační závod). 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 třetím rokem po sobě obhájila 1. výkonnostní třídu, což je vzhledem k jejich veteránskému 
věku obdivuhodné. 
Ostatní závodníci se zúčastňovali závodů NKZ i veřejných závodů a získali 2. či 3. výkonnostní třídu. 
 Očekáváme a věříme, že dorostou děti našich členů do věku závodního a alespoň někteří budou 
pokračovat v rodinných tradicích tohoto sportu. 
V roce 2017 závodní činnost členů pokračuje ve stejném rozsahu jako v roce 2016.  
 

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 při jarních brigádách, 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. 
 
 Raftová část oddílu nemá svoji stálou základnu. Mimosezonní příprava probíhá v pronajaté loděnici Loko 
Bráník, v létě posádky jezdí trénovat na USD v Praze-Troji nebo do Roudnice n/Labem. 

 
Členové SK Žižkov se zapojili i do funkcí činovnických : 
Libor Polák         –   předseda rady raftingu SVoČR,  rozhodčí závodního raftingu 
Hanka Heralová  -   tajemnice Svazu vodáků České republiky, mezinárodní rozhodčí IRF 
Jan Vávra            -   člen rady raftingu SVoČR 
Stanislav Hájek   –  člen revizní komise SVoČR, člen kontrolní komise SK, mezinárodní rozhodčí IRF 
Martin Hájek        –  ředitel MČR R4 na Trnávce, rozhodčí závodního raftingu,  člen VV SK,        
                                  správce  Sportovního centra SK Žižkov Praha,  
Jan Mašek    -   Člen VV SK 
Jindřich Langr    -   člen revizní komise ČUS 
Martin Kašpar    -   ředitel ČP  a nominačních závodů ve vodním slalomu 
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Všichni ostatní členové se aktivně podíleli na hladkém průběhu všech akcí. 

ODDÍLOVÉ AKCE 

Hlavní akcí tohoto roku bylo dokončení nového ubytovacího objektu 
v areálu USD TRNÁVKA 

 
 

První půlku roku zde členové kanoistického oddílu trávili svůj čas jednotlivými brigádami. Největší brigádnická 
akce se uskutečnila na přelomu dubna a května. Členové oddílu strávili prodloužený víkend, místo pálení 
čarodějnic a prvomájových průvodů, na závěrečné brigádě, spojené s přípravou úřední kolaudace nové „sezónní 
ubytovny“. 
Udělalo se neskutečné množství práce, která se finančně nedá ani vyčíslit a za kterou si zaslouží členové obrovské 
díky a uznání. 
Pro představu:  velký, obsahem 10m

3
 kontejner byl naplněn zbytky stavební činnosti na novém objektu a 

zchátralými částmi starého objektu. Palicemi a bruskami se rozbila stará velká železobetonová deska (cca 5t), 
která původně kryla šachtu teplovodu. Malým bagrem místního usedlíka byly vykopány dvě odtokové jámy pod 
svody ze střechy. Všechen přebytečný materiál se odvážel kolečky cca 100m daleko a ukládal na vhodné místo na 
našem pozemku. Srovnal se terén kolem celého nového objektu. Taktéž se upravil terén kolem nového venkovního 
sociálního zařízení.  
Bylo objednáno a přivezeno 5t. štěrku potřebného k úpravě venkovního terénu okolo ubytovny.  
Podél celého objektu se vysypal 50cm pruh štěrkem, aby nedocházelo k podmáčení a zarůstání objektu. 
Vyčistily se původní 40ti leté betonové trativody podél nového i starého objektu. Zkrátily se svody na potřebnou 
výšku nad terén. Obnovily se původní rozměry asfaltových a betonových ploch, které byly zarostlé travou. 
Vymalovalo se také v celém objektu. Jednalo se o 10 místností, každá se musela malovat 2 - 3 x. Na závěr proběhl 
velký úklid. 
10.5.2016 proběhla závěrečná prohlídka s místními úřady a 3.6.2016 bylo obdrženo „Rozhodnutí kolaudačního 
souhlasu“ a přidělení čísla popisného č.380. 
V následných dnech finišovaly montáže a zařizování vnitřků objektu převážně vlastními silami tak, aby byl plně  
funkční při MČR v raftingu 17.-19.6.2016. 
V prvním týdnu prázdnin se ubytovna nafotila a možnost ubytování se zadala na ubytovací server „ Airbnb“. 
 Obrázky ubytovny a z brigád jsou umístěny na spolkovém webu www.skzizkov.cz 

Věříme, že tento počin SK Žižkov Praha oživí celý areál, zefektivní jeho provoz a přiláká řady sportovců i 
z jiných odvětví než je kanoistika. 
Okolí je velmi přitažlivé pro cyklistiku, rybaření, houbaření, pobyt dětí v přírodě a hlavně pro odpočinutí od rušných 
a smradlavých měst. 
Díky všem, kdo se podíleli na této stavbě. !!! 

http://www.skzizkov.cz/
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Největší akcí tohoto roku sportovně i mediálně byl : 

20. ročník „raftováho víkendu na Trnávce“, -  MČR R4 

 
Letošní účast byla díky Japoncům, Rakušanům a Slovenkám mezinárodní.  
Od loňského ročníku absolvují účastníci místo 2 hlavních závodů, závody 4. Organizačně je tato koncepce 
obtížnější ale pro závodníky přínosnější. Celé závody byly opět velmi dobře zvládnuty a nezaregistrovali jsme 
žádné stížnosti.  
Průběh a zajímavosti z akce:  
   V pátek oznámilo povodí Vltavy, že není schopno dodržet plánovaný počet 19 hodin vody pro nízký stav v 
přehradě. Páteční trénink byl tedy zkrácen. Při slalomu pracovalo 14 rozhodčích na 12 ti brankách, ve dvou 
závodech na rozdílných tratích. Každá trať měla své záludnosti a projetí kombinací vyžadovalo precizní techniku a 
dobrou taktiku. Mimo rozhodčích se na organizaci podílelo asi 40 členů a přátel. Několik dobrovolníků pracovalo 
v areálu již od čtvrtka ráno, dalších 20 si vzalo v pátek dovolenou a brigádnicky zajistilo začátek provozu areálu a 
přípravu závodů. Závěrečné uklízecí práce skončily v neděli kolem 17. hodiny. Pak se všichni pořadatelé mohli 
konečně rozjet k domovům. 
 Model 2 slalomů v sobotu a dvou sprintů v neděli se závodníkům líbil. Pro představu - kdo startoval ve více 
kategoriích, mohl absolvovat až 11jízd, tudíž měl velmi nabitý, fyzicky náročný program.  
Výsledky na prvních příčkách byly překvapivé. 
 Mužští favorité z Prostějova získali titul Mistrů ČR jen ve slalomu, ve sprintu zvítězila posádka z RK Troja Praha. 
V ženách dokonce nezískala reprezentační posádka z Prostějova žádný titul. Ve slalomu se vrátily na trůn naše 
členky Jezinky (SK Žižkov), ve sprintu pak závodnice z Mladé Boleslavi. Je vidět, že Trnávka je specifická trať a 
nikdo nemá vítězství jisté.  
Během soboty, pořadatelem zajištěné Red Bullky, rozdávaly závodníkům ubývající energii. Závodní posádky, 
které startovaly ve všech závodech, dostali slevu na startovném. Kromě vody a piva dostali i dvojnásobek jídla, vše 
zdarma. Rozhodčím pořadatel rozdal trička s logem všech 20ti ročníků raftových Trnávek, zajistil jídlo, pití a 
ubytování zdarma po oba dny. Všechny tyto požitky byly umožněny dotacemi svazu a dotací kraje Vysočina, které 
se podařilo usilovnou snahou členům kanoistického oddílu sehnat.  
Majitel cateringu, přispěl 50% nákladů na jídlo pro 180 osob i na večerní kulturní program (koncert).  

V letošním roce jsme se v dobrém, rozloučili s dlouholetým sponzorem, Jihlavským pivovarem Ježek a 
získali nového partnera v Plzeňském Prazdroji – který dodal pivo Kozel 11 a také zázemí pro večerní program 
(stan 10x15m.). To se pravděpodobně projevilo na zvýšené spotřebě tekutin.  Večerní zábava proběhla na vysoké 
úrovni.  
Zástupci klubu z Českých Budějovic opět oživili dávnou tradici závodu o Krále Krysu (běh kanálem s vypitím piva), 
který měl úspěch mezi závodníky i diváky. Na náklady pořadatelského klubu se rozběhla soutěž v živém stolním 
fotbálku, pro děti byl připravený nafukovací skákací hrad, večer hrála živá kapela. Ve velkém společenském stanu 
proběhlo vyhlášení výsledků i bohatá tombola.   

Toto jsou všechno velmi nadstandardní služby, které jsou umožněny  jen velmi dobrou partou pořadatelů - 
dobrovolníků, kteří tuto práci dělají jen z lásky ke svému koníčku.   
Uskutečnění raftového víkendu v provedení členů SK Žižkov nákladově vícenásobně převyšuje svazovou dotaci na 
pořádání MČR, zatím se daří s pomocí dotace kraje Vysočina a osobních darů úroveň závodů na Trnávce 
udržovat. A to již 20 let. 
Partneři  a vyhlašování výsledků : 
    Ceny jsme v tomto ročníku omezili na minimum, přesto byly rozdány v celkové hodnotě asi 20.000,-Kč, věnovaly 
je společnosti Hiko sport, Dama - hutní materiál, Lula-výroba pádel, Růžová čajovna,  Pivovar Prazdroj, Ohňostroje 
Krupička a akad. sochařka Blanka Proksová.  
Pohár pro vítěze VIP závodu věnovalo město Humpolec. 
Mnoho dalších cen pořadatel věnoval do večerní tomboly, což udržovalo účastníky v napětí po celý večer. 
      Závěrečné výsledky byly vyvěšeny ihned na www.results.cz  ,v pondělí pak na www.kanoe.cz.  
Výsledky započítávané do Evropského poháru jsme odeslali administrátorovi do Chorvatska a mediální zástupkyni 
do Srbska v pondělí.  
MEDIA :  
V pátek 24.6.2016 v 12:50 byl v pořadu „Sport v regionu“ uveden 10ti minutový pořad Trnávka – 20 let MČR 
v raftingu. Tento pořad stál pořadatele sponzorský dar ČT ve výši 27.000,- Kč.  
Zpracovaný film je uveden na Youtube . 

http://www.results.cz/
http://www.kanoe.cz/
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Olympionici na Trnávce 

ČP ve vodním slalomu na divoké vodě 
 
V této sezoně jsme opět byli pověřeni pořadatelstvím 2 závodů ČP v kombinaci s NKZ, 17. – 18. září.  

Byly to poslední dva závody Českého poháru, kterými vyvrcholila sezóna vodních slalomářů. Na Trnávce se o 
celková vítězství utkali  v sobotu a v neděli nejlepší čeští závodníci. Diváci mohli vidět čtvrtého muže olympijských 
her v Riu kanoistu Vítězslava Gebase, který vyhrál závěrečný závod, získal i skalp pětinásobného olympijského 
medailisty, Slováka Michala Martikána a díky tomu ovládl i celý seriál ČP. Mezi kajakářkami zvítězila v posledním 
klání sezony žijící legenda a odchovankyně našeho oddílu, několikanásobná olympijská medailistka Štěpánka 
Hilgertová. Reportáž ze závodů byla vysílána v následující čtvrtek na ČT sport.  

Kombinace těchto závodů se projevila velkým počtem závodníků. V průběhu víkendu to znamenalo 
maximální šetření vodou v přehradě. I tak byl celý program časově na hranici uskutečnění. Právě sucho na konci 
léta zapříčinilo, že v průběhu září nemohly být uspořádány předzávodní tréninky, o které byl velký zájem. Samotné 
organizace se naši členové pod vedením Martina Kašpara zhostili tradičně se ctí, ke spokojenosti všech trénujících 
i závodících vodáků, trenérů oddílů i reprezentace. Náš oddíl tyto závody zajišťuje organizačně, finančně je 
pokrývá ČSK DV. V rámci závodů byly po letech díky rekonstrukci plně využity obě ubytovny areálu a přinesly tak 
zisk pro celý spolek. 

 

 
Tréninkové  víkendy a brigády 

Dobrovolné členské brigády probíhaly celý rok - viz článek o nové ubytovně. 
Řízená brigáda proběhla 29. - 30. 4. 2016 spojená s tréninkem pro vodáckou veřejnost 
První víkend v říjnu se uskutečnila další organizovaná brigáda spojená s tréninkovou sobotou pro veřejnost.  
 

 
 
Plánované organizované akce v roce 2017 

 
1) Český Svaz kanoistiky nás oslovil s žádostí o uspořádání 1. a 2. závodu ČP ve slalomu (taktéž 

nominace o reprezentaci ČR) a to v termínu 5.- 7. 5. 2017. Před těmito závody proběhnou 
tréninkové dny během dubna. 
 

2) V roce 2017 jsme opět pověřeni pořádáním MČR v raftingu ve slalomu a sprintu na Trnávce, a to 
16.-18. 6. 2017. Tento rok načneme již III. desítku v počtu ročníků. 

 
3) 26. - 28. 5. proběhne  MČR v kanoe crossu (plastové lodě) 

 
4) Mimo závodních akcí je v plánu uspořádat volné ježdění pro všechny vodáky, v termínech  2.-3. 

září  a  30.9 - 1.10.   
 
Pokud nám bude přáti počasí, je velká pravděpodobnost, že se veškeré náklady areálu pokryjí těmito 
akcemi. 
 
 
Mezi pravidelné každoroční činnosti členů kanoistického oddílu je i účast při stavění a demontáži 
tenisové nafukovací haly na Žižkově. 

 

 
Zapsali dne 10.ledna  2017  Martin Hájek(raft) a Martin Kašpar(slalom) 
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