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1. PRÁCE VÝBORU SEKCE V ROCE 2013 
 

□   Výbor sekce rychlostní kanoistiky ČSK pracoval v roce 2013 ve složení: předseda Jan Boháč, 

členové Pavel Bednář, Pavel Hottmar, Jan Mareš a Eva Mlezivová. 
 

□   Činnost reprezentačních družstev řídili: 

- RDS a RDJ:   Pavel Hottmar  

- RDM: Tomáš Ježek 
 

□   Jednotlivé komise a RSCM pracovaly ve složení: 

-    RSCM: Pavel Hottmar (předseda), Tomáš Charvát, Petr Fuksa, Tomáš Doktor, Martin Hájek, Petr 

Doležal a Jan Andrlík. 

      -    STK: Jan Mareš (předseda), Jaroslav Baďura, Hana Charvátová, Tomáš Ježek, Jaroslav 

Luňáček, Milan Kučera a Ladislav Souček  

      -    KR: Hana Charvátová (předseda), Blanka Baďurová, Marika Dognerová (Zdeňková), Naďa 

Kubíčková, Zdeněk Rufer  

      -    Komise pro soutěže veteránů (KSV): Barbora Vernerová, Karel Kadlec, Milan Kučera 
 

  □  Sekretariát: Petr Mokrý, Marie Pavelková, Pavel Hottmar  
 

 

 Od minulé valné hromady jednal Výbor v posledním roce svého funkčního období na deseti 

řádných zasedáních. Vedle projednávání pravidelných agend sekce výbor řešil aktuálně vzniklé 

problémy a požadavky, ať již ze strany členské základny, nebo ČOV, MŠMT, ICF, atd. Ke svému 

rozhodování využíval výbor návrhy a stanoviska připravené jednotlivými odbornými komisemi. 

Výbor považuje právě uplynulý první rok nového olympijského cyklu za velmi podařené 

vykročení směrem k olympijským hrám v Riu 2016. Rok 2013 se vedle běžného kanoistického 

života nesl ve znamení oslav 100 let kanoistiky v českých zemích. Česká rychlostní kanoistika letos 

úspěšně hostila závody světového poháru a olympijských nadějí, slalomáři mistrovství světa, 

získávali jsme světové a evropské tituly. Závodní sezóna, vyplněná řadou závodů, proběhla 

uspokojivě. Na závodech se opět objevila řada nových, mladých a talentovaných závodníků a 

závodnic, a zaznamenali jsme po delší době nárůst počtu registrovaných členů. Příznivou a 

kamarádskou atmosféru na všech setkáních u vody umocnili závodníci všech našich 

reprezentačních družstev svými skvělými výkony a výsledky na mezinárodním poli, kde dosáhli i 

některých dosud historicky nejcennějších umístění. A důležitá informace na závěr - získali jsme do 

Račic mistrovství světa 2017 !  
 

Cílem výboru po celé uplynulé čtyřleté volební období bylo pracovat transparentně, zabezpečit 

dobré podmínky pro rozvoj rychlostní kanoistiky a poskytovat členům dostatek informací. Do péče 

výboru patřilo široké spektrum aktivit a činností. Představu o tom, jak se výboru v práci dařilo, si máte 

možnost vytvořit i podle této souhrnné výroční informace. V průběhu roku jsme pravidelně zveřejňovali 

zápisy z jednání výboru, aby široká členská základna měla přehled o dění a mohla případně na vývoj 

reagovat. Co se týká přímo samotné sportovní činnosti, stále jsme kladli důraz na systémové řízení 

mládežnického i vrcholového sportu včetně komplexní podpory oddílů i resortních sportovních center. 

Pokračovali jsme v prezentaci aktivit a sportovních úspěchů rychlostní kanoistiky v médiích. Na 

kanoistických internetových stránkách byly zveřejňovány výsledky soutěží, včetně výsledků 

reprezentačních družstev. A protože naši reprezentanti dosáhli i letos velmi dobrých výsledků, bylo letos 

o rychlostní kanoistice opět velmi často slyšet. Tiskové agentury a média přebírají naše informace 

jednoznačně častěji, přesto bychom rádi v této činnosti zvýšili kvalitu.  
 

 Tradičně nejnáročnějším úkolem v samém počátku roku byla příprava domácí soutěžní sezony – 

sestavení termínové listiny a vydání Soutěžních směrnic. Načasování všech soutěží vzhledem 

k mezinárodním termínům, termínům veslařských soutěží ve Sportcentru v Račicích je a vždy bude 

složité. STK řízená Honzou Marešem odvedla dobrou práci a dosáhla vyvážené skladby závodů. A to i 

díky součinnosti s pořadateli všech závodů, kterým bez výjimky patří také velké poděkování. Přestože 



jsme poslední tři roky testovali vhodný model časového uspořádání Mistrovství České republiky na 

krátkých tratích, abychom nakonec mohli zvolit ten nejvhodnější, nedopadlo to letos shodou okolností 

ideálně. Okolnosti a detaily se dočtete ve zprávě Sportovně technické komise, která už ví, jak letošní 

chyby neopakovat. Objektivním problémem republikového mistrovství je velký počet vypsaných 

mistrovských kategorií v mnoha věkových skupinách, což přináší značné komplikace při organizaci. 

Úkolem STK pro nadcházející rok je příprava nových Pravidel rychlostní kanoistiky, která bude 

vycházet z dodatků, vypracovaných v posledních devíti letech. 

 

V letošním roce se svaz nečekaně potýkal s relativním nedostatkem financí. Po úspěšných sezónách, 

završených olympijským úspěchem, jsme očekávali zachování státní podpory minimálně na stejné výši, 

jako v roce 2012, ne-li navýšení. Návrh rozpočtu proto vycházel z objemů roku 2012. Obdrželi jsme 

však méně. Přestože stát uvolnil v roce 2013 na sport stejné prostředky jako loni, netransparentním 

dělením na MŠMT byla podpora ČSK, ale překvapivě i veslařům, v jednom z nejdůležitějších dotačních 

programů snížena o téměř 25%. Pro SRK ČSK to znamenalo snížení příjmů oproti očekávání o 

927 913,-Kč. Rozpočet sekce musí být každoročně sestaven dlouho před okamžikem, kdy je známá 

definitivní výše prostředků, kterou sport od státu obdrží (letos to byl červen 2013). Rozpočet je proto 

vždy koncipován postupně, a to jako konzervativní, s jistou rezervou. I přesto nás letošní snížení 

zaskočilo a hospodářský výsledek nebude po dlouhé době mírně přebytkový, ale vyrovnaný. Pro takové 

případy máme, jak z minulých výročních zpráv víte, dostatečné rezervní fondy, ze kterých je možné tyto 

situace řešit, aniž bychom museli omezit naplánované financování některých oblastí činnosti. 

Z podrobné finanční zprávy v tomto písemném podkladu zjistíte, že celkový stav hospodaření SRK ČSK 

je přes nepřízeň v dotacích velmi dobrý. Vytvořili jsme opět zisk v hospodaření s majetkem a především 

jsme získali prostředky z pořádání závodu SP a Olympijských nadějí. Jsme proto i nadále finančně 

zajištěni pro případné nečekané výpadky ve financování, máme i dostatek prostředků na začátek roku, 

než začnou proudit státní dotace. O vyjasnění financování kanoistiky budeme společně s veslaři 

diskutovat s nově obsazeným MŠMT.  

 

Národní sportovní svazy letos obdržely státní finanční prostředky z Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy (MŠMT) na údržbu a provoz sportovišť. Jedná se o novou cestu financování sportovních 

klubů a tělovýchovných jednot, vlastnících nebo provozujících svým jménem sportovní zařízení, kterou 

MŠMT praktikovalo již druhým rokem. Letos MŠMT nabídlo velkým TJ možnost žádat o dotace nikoliv 

cestou svazu, jako loni, ale přímo prostřednictvím České unie sportu (dříve ČSTV). Pro více jak 400 TJ 

z celé ČR, zejména velkých, které doporučení vyslyšely (žádat cestou svazu nebylo výslovně zakázáno) 

to znamenalo propad v dotaci téměř na polovinu, protože MŠMT uvolnilo pro ČUS pro tento účel velmi 

nízkou sumu. Doporučením pro všechny oddíly využívající tento druh státní dotace tudíž je žádat přes 

ČSK. Oddíly jsme o této skutečnosti v průběhu roku včas informovali a řada z nich při žádostech o 

podporu na údržbu a provoz na rok 2014 opět požádala o dotaci prostřednictvím ČSK. Pro administraci 

příspěvku na údržbu náš svaz, jako řada jiných, využívá služeb okresních kanceláří ČUS – tzv. 

Servisních center sportu. V této kapitole bych také rád zmínil, že se svaz významně podílel na získání 

dvoumilionové investiční dotace na rekonstrukci loděnice pro Sportklub 80 Chomutov, který o ni 

opakovaně na MŠMT žádal.  
 

ČSK letos neobdržel prostředky, ze kterých by mohl více přímo podpořit činnost oddílů, jako tomu bylo 

loni (nákup materiálů). Letos jsme zamýšleli, v případě možností, podpořit ještě více práci trenérů 

v oddílech. Zdroje pro tento záměr jsme však, jak je uvedeno výše, neobdrželi. Podařilo se však 

významně pomoci oddílům na území hlavního města Prahy, která poskytla v roce 2013 asi 4x více 

prostředků na sport, než obvykle, díky příjmům z hazardu a loterií, přesměrovaných novelou zákona na 

obce a města. Pražské svazy mohly pro své oddíly na území hlavního města požádat na základě 

systémových projektů o dotace na materiální zabezpečení a na činnost trenérů. Protože kanoistika 

v Praze pražský svaz nemá, suploval tuto funkci ČSK. Na základě předloženého projektu na rozvoj 

kanoistiky v Praze obdržely pražské oddíly nečekaně statisícové částky na podporu své činnosti. Podpora 

je přísně zúčtovatelná v podobném režimu, jako státní dotace. Tato praxe nejde bohužel přesunout na 

úroveň krajů, protože Praha v tomto případě jednala jako město či obec.  



 
Prioritou svazové péče a investicí do budoucnosti je podpora mládeže. Do mládeže směřujeme každým 

rokem značná část svazových prostředků. Výdaje na mládež tvoří jednoznačně nejvyšší podíl v našem 

rozpočtu. Je to nezbytné. Za posledních osm let systematické práce s mládeží jsou vidět hmatatelné 

výsledky. Osvědčený systém Sportovních center mládeže (SCM – podpora mládeže 15-18 let + trenérů), 

a loni nový program Sportovních středisek (SpS – podpora trenérů mládeže 10-14 let) jsme proto v 

téměř nezměněné podobě předložili ministerstvu školství i pro období 2013-2016. Nejlepším mladým 

závodníkům jsou vytvářeny podmínky pro další růst v resortních sportovních centrech. MŠMT náš 

projekt akceptovalo a státní finanční podpora nám je poskytována v nezměněné výši. O náš systém SCM 

se pro jeho efektivitu zajímají i jiná sportovní odvětví. Poděkování za výsledky v oblasti práce s mládeží 

patří oddílovým vedoucím a trenérům. V neposlední řadě pak Pavlu Hottmarovi, vedoucímu trenéru 

SCM a reprezentace, který oblast péče o talentovanou mládež velmi citlivě a dobře koordinuje.  
 

Podpora nejmladší skupiny mládeže, benjamínků a žáků, se opět promítla do zvýšení jejich počtu. To je 

přesně to, co potřebujeme. V této podpoře bude SRK ČSK nadále pokračovat. Stále budeme hledat nové 

zdroje, ze kterých by bylo možné více podpořit nepostradatelnou práci dobrovolných trenérů mládeže. 

Protože se bude jednat o veřejné zdroje, budou pravidla financování vázána na trenérskou kvalifikaci. 

Víte, že svaz každoročně získávání trenérských licencí nabízí. Nezapomeňte toho prosím ve vašich 

oddílech využít. Agendu školení trenérů zabezpečuje Pavel Hottmar, který v součinnosti s experty 

z FTVS a dalších institucí, i odborníků z našich řad pořádá každoročně školení trenérů II nebo III.třídy. 

Informace opakovaně zveřejňujeme na svazových webových stránkách.  
 

Dobře se letos, stejně jako loni, referuje ve výroční zprávě o reprezentačních družstvech. Mezinárodní 

úspěchy, kterých reprezentanti nyní dosahují, jsou výsledkem dlouhé a cílevědomé práce, podpořené 

úsilím širokého kolektivu lidí. Po odchodu Martina Doktora se řízení reprezentace úspěšně ujal Pavel 

Hottmar. Resortní centra, ve kterých se příprava reprezentantů převážně odehrává, pracují šestým rokem 

pod dohledem svazu. Česká kanoistika má mistrovské tituly v Evropě i ve světě a cenné medaile 

v olympijských i neolympijských disciplínách. Za elitními závodníky je v mnoha disciplínách 

konkurenceschopný druhý sled velmi mladých sportovců. Nesmí nás to však uspokojit. Ve vrcholovém 

sportu musíme stále sledovat vývoj, a používat moderní metodiku. Bude obtížné získané pozice udržet. 

Světová konkurence má k dispozici nesrovnatelně vyšší lidské i finanční zdroje. My těžíme ze získaných 

znalostí, soustředěného úsilí ve společném koordinovaném postupu a přípravě, dobré komunikace, 

vzájemného respektu a soudržnosti. Což je mnohdy cennější, než hromada peněz na přípravu. Chtěl bych 

všem trenérům, závodníkům a členům realizačních týmů za tento přístup poděkovat, a budu velmi rád, 

bude-li se příští období odehrávat v podobném duchu. Pro olympiádu v Riu 2016 nás ještě nečekají 

změny ve skladbě olympijských disciplín, ale pro Tokio 2020 můžeme již patrně očekávat zařazení 

jedné tratě C1 žen a možná i korekce délky tratí některých disciplín. K této otázce nyní probíhá 

intenzivní diskuse na úrovni Mezinárodní kanoistické federace.  
 

V rámci informace o hospodaření naleznete také výsledky hospodaření se spravovaným 

majetkem. Závodištěm v Praze na Císařské louce a na Slapech – Skalici. Po tříletém působení skončil ve 

funkci „správce“ Pavla Šebesty, který loni dovedl do konce definitivní převod pozemků pod závodištěm 

na Císařské louce do majetku svazu, a nahradil ho Jiří Heller, nedávno ještě úspěšný kanoista. Jeho 

úkolem bude pokračovat v nastoupené cestě a zejména bude hledat grantové zdroje na údržbu majetku. 

Po letošním grantu z Magistrátu Hl.m.Prahy na rekonstrukci sociálních zařízení by měla následovat 

rekonstrukce opláštění věže. Závodiště také postihla letos velká voda, podobně jako řadu loděnic 

převážně na Vltavě a Labi. Škody se naštěstí podařilo, s velkým úsilím nájemců a sekretariátu svazu, 

s nezištnou pomocí Jaromíra Kuciána, již sanovat, a to ze zdrojů získaných od městské části Praha 5, z 

pojistného plnění a od Českého olympijského výboru. Prostředky, vydělané správou majetku, budeme 

v nezbytné míře investovat zpět do jejich údržby tak, aby byly schopné dále produkovat výnosy.  Pavel 

Šebesta nadále zůstává členem dozorčí rady Sportcentra Račice, akciové společnosti.  
 

 

 



Rád bych vás informoval, že se nám podařilo splnit další z úkolů uložených loňskou valnou 

hromadou. Po loňském získání ME 2015 do Račic se povedl opravdu historický krok – Račice budou 

v roce 2017 hostit Mistrovství světa ! Na kandidatuře pracoval především tým J.Šebesta, Z.Pecka, 

P.Mokrý, M.Doktor a J.Boháč, s obhajobou pomohl předseda J.Pollert. Výčet významných soutěží 

v Račicích vypadá následovně: 2013 SP, 2014 SP, 2015 ME a MS dračích lodí ICF, 2017 MS. Přísné 

podmínky pro pořádání těchto závodů budou nastaveny smlouvami s ICF a ECA. Na dostatek práce si 

nový výbor rozhodně nebude stěžovat. Pořádání MS 2017 bude předcházet rozsáhlá výstavba a 

rekonstrukce areálu v Račicích, o které jednáme s majoritními vlastníky - veslaři (žádají o MS 2019), 

olympijským výborem a MŠMT. Již letos se dokončí dalších šest krytých hangárů na lodě v čele kanálu, 

bude následovat oprava mostu na ostrov, postupně rekonstrukce inženýrských sítí, přestavba tribuny na 

multifunkční celek s vestavěnými prostory, rekonstrukce věže a prostoru pro odkládání lodí v čele 

kanálu a catering. Tyto velké investice ze státních zdrojů budou vyžadovat i ochranu vlastníků areálu – 

kanoistického a veslařského svazu. Pro tento účel se připravuje za pomoci olympijského výboru založení 

společného občanského sdružení právnických osob, kanoistického a veslařského svazu, do kterého by 

oba svazy své majetky a majetkové podíly v SC Račice převedly. Toto uspořádání ponechá svazům 

kontrolu nad majetkem, zcelí ho, a umožní využití vysokých investičních státních i evropských dotací, 

potřebných k dalšímu rozvoji areálu. Kanoistický svaz může tímto postupem pouze získat. Podrobnější 

informace budou předneseny na valné hromadě. Tento postup podléhá u obou svazů, kanoistů i veslařů, 

schválení celosvazové konference. Pokud vše půjde bez komplikací, například s novelou občanského 

zákoníku, může dojít k realizaci v průběhu roku 2014 současně s podáním žádosti o státní investiční 

dotaci, a v roce 2015, po ME, může začít první etapa velkých rekonstrukcí tak, jak se to povedlo 

v Novém Městě n.M. biatlonistům. Bez výše popsaného postupu nemůžeme s velkými investicemi pro 

MS 2017 počítat. 

 

Posledním tématem o kterém se zmíním, je stoleté výročí založení organizované kanoistiky u nás. 

Svazový výbor připravil harmonogram akcí, kterými jsme toto výročí jednoho z historicky 

nejúspěšnějších olympijských sportů u nás, oslavili. Každá sekce měla jednu nosnou akci – my světový 

pohár v Račicích, slalomáři mistrovství světa v Praze, vodní turisté seriál Českého poháru. Tyto akce 

byly doprovázeny mediálními kampaněmi, zaměřeným ke stoletému výročí. Podařilo se zajistit několik 

publicistických pořadů v České televizi a rozhovorů v Českém rozhlase. Ze získaných archivních 

materiálů ČT byl nákladem svazu vytvořen filmový dokument, zachycující prvopočátky kanoistiky, její 

postupný rozvoj ve sportovní odvětví a přirozeně i sportovní a pořadatelské milníky. Byla vydána 

známka České pošty s příležitostným razítkem. V půli listopadu bude křtěna kniha 100 let české 

kanoistiky, která bude v nákladu cca 1000 kusů od konce listopadu dostupná v e-shopu Nakladatelství 

Olympia. Vrcholem oslav je slavnostní večer v Betlémské kapli v Praze, který je koncipován pro 350 

osob, včetně zahraničních hostů, a bude z něj pořizován záznam Českou televizí. Zúčastní se prezident 

Mezinárodní kanoistické federace i Evropské kanoistické asociace, prezidenti kanoistických federací 

zemí bývalého Rakouska-Uherska, a celá exekutiva Evropské kanoistické asociace, která bude mít 

v Praze i pracovní zasedání. Mezi přizvanými nemohou chybět zástupci olympijského výboru, 

ministerstva a osobnosti společenského i politického života. Na akci byli pozváni za sekci rychlostní 

kanoistiky zástupci všech oddílů, závodnické a činovnické osobnosti a skupina hostů ze Slovenska. 

Všechny významné osobnosti české kanoistiky obdrží příležitostní Pamětní listy ČSK. K nominacím 

osobností jsme využili nominací, zaslaných z jednotlivých oddílů, které jsme opakovaně k této 

spolupráci vyzývali. Z výše uvedeného je zřejmé, že svaz, tj. několik málo obětavých profesionálů a řada 

dobrovolníků, měli se zajištěním a realizací všech akcí ke 100 letům opravdu hodně práce. Za tu jim 

patří dík, stejně jako všem, kteří se svým dlouholetým působením v kanoistice přičinili k její současnou 

vysokou prestiž a úspěšnost.    

 

Dovolím si na závěr stručně shrnout čtyřleté funkční období výboru sekce rychlostní kanoistiky. 

Sekce pracovala systémově, výbor s podporou odborných komisí postupně plnil cíle, stanovené čtyřletou 

koncepcí rozvoje. Sekce má stabilizovanou, funkční a respektovanou strukturu, a plní roli, kterou ve 

svazu zaujímá. Máme ve svých řadách zkušené a perspektivní funkcionáře, máme zkušené i perspektivní 

trenéry. Mám pocit, že táhneme za jeden provaz. Výbor dokázal uplatnit vliv a prosazovat zájmy nejen 



směrem ven, k ústředním institucím ČR a do zahraničí, ale i dovnitř, do resortních center, a do oddílů, 

kterým se současně snažil poskytovat všestrannou podporu a servis. Spolupráce ven i dovnitř byla 

podpořena dobrou komunikací i intenzivní činností profesionálního aparátu i dobrovolných funkcionářů. 

Z pohledu úspěchů reprezentace byly čtyři roky trvalého vzestupu, který má základy v zahájení projektu 

SCM od roku 2005 a vlivu na činnost resortních center od roku 2008. Umíme dobře trénovat 

talentovanou mládež a k vodě našlo cestu mnoho nových benjamínků. Sklidili jsme uznání za londýnské 

výsledky, máme řadu mladých konkurenceschopných závodníků, kteří mohou sbírat vavříny ještě 

mnoho sezón. Po ekonomické stránce si svaz vede dobře, disponuje určitou finanční rezervou, investuje 

do mládeže a jejich trenérů. Získali jsme nezpochybnitelné vlastnictví vodáckého stadionu. Pořádali 

jsme SP 2011 a 2013, získali jsme pořadatelství dalších čtyř mezinárodních soutěží včetně MS 2017. 

Samozřejmě, že ne všechno se povedlo a je řada oblastí, kde je co zlepšovat. Každý z Vás umí určitě 

vyjmenovat okamžitě minimálně tři oblasti, které je nutné zdokonalit, posunout dopředu, zkvalitnit. 

Toho jsou si vědomi i členové současného výboru. Za všechny však mohu říct, že jsme pracovali 

intenzivně a odpovědně. Každý rok jsme s Vámi na valné hromadě činnost vyhodnocovali a oprávněně 

jste k nám mnohdy byli kritičtí. Snažili jsme se na kritiku a náměty okamžitě reagovat. Jménem výboru 

si troufám říci, že pozitivní výsledky činnosti výboru a sekretariátu sekce rychlostní kanoistiky ČSK 

převažovaly. Bez obětavého servisu profesionálních pracovníků SRK ČSK, v jejichž pracovním 

nasazení měl výbor velkou podporu, by naše sekce nemohla dobře fungovat. Majka Pavelková, Petr 

Mokrý a Pavel Hottmar, ale i Martin Doktor a Pavel Šebesta museli vyřešit v pracovní i mimopracovní 

době řadu nečekaných problémů a nestandardních událostí. Všem, co se na práci výboru a komisí 

podíleli, za to chci i touto cestou poděkovat.  

 

Oslavili jsme stoleté výročí a před námi je nepopsaná kniha. Jsou před námi volby výboru, který 

bude psát další řádky. Volba je na Vás. Na vás je, jak dobře víte, i působení našich kanoistických oddílů. 

Aktivita jejich dobrovolných funkcionářů a trenérů, které povětšinou vedete, a kteří klubovému životu a 

kanoistice věnují svůj čas, energii a invenci. Přeji Vám, aby se i ve Vašem oddíle práce dařila, a měli jste 

z ní dobrý pocit, jako jsme měli my z uplynulého čtyřletého období. 

 

Děkuji za spolupráci. 

 

Zpracoval: Mgr.J.Boháč, předseda SRK ČSK 

 

2. SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE 

 

Komise pracovala v roce 2013 ve složení: Jan Mareš, Jaroslav Baďura, Hana Charvátová, Tomáš 

Ježek, Jaroslav Luňáček, Milan Kučera a Ladislav Souček. Jako odborný orgán výboru řešila v tomto 

roce následující okruh činností: 

 

 Registrace – evidence členské základny 

o O evidenci členů a registrace se starají J.Baďura a B.Baďurová. Udržují a pravidelně 

aktualizují databázi registrovaných členů, které jsou zveřejněny prostřednictvím internetu na 

www.kanoe.cz. Seznamy jsou k dispozici jak zpracovatelům výsledků na jednotlivých 

závodech, tak vedoucím oddílů pro případnou kontrolu. 

o Elektronické komunikace se již plně zažila a všechny oddíly ji akceptovaly.  

o V roce 2013 přibylo 262 nových členů a 130 členů bylo vyřazeno. 

o U pětadvaceti členů byla v souladu s Řády provedena změna oddílové příslušnosti. 

o Dále byly provedeny změny registračních průkazů z důvodu získání, nebo zvýšení kvalifikace 

trenérů a rozhodčích. 

o Ve 25-ti případech byla provedena výměna průkazů starších 10-ti let, nebo pokud fotografie 

neodpovídala současnému vzhledu. 

o V průběhu sezony bylo zkontrolováno, v rámci závodů MČR družstev, 754 registračních 

průkazů  

http://www.kanoe.cz/


o K dnešnímu dni je registrováno 4563 členů SRK ČSK.  

o Z toho:  2514 závodníků 
 

  349 trenérů 

▪ 18 diplomovaných 

▪ 28 I. třídy 

▪ 106 II. třídy 

▪ 197 III. třídy 
 

 134 rozhodčích 

▪ 5 mezinárodních 

▪ 27 I. třídy 

▪ 21 II. třídy 

▪ 81 III. třídy 
 

 Legislativa: 

o Začátkem roku STK zpracovala a vydala soutěžní směrnice pro r. 2013. Součástí směrnic byly: 

 závazné úpravy o některých článcích Pravidel rychlostní kanoistiky. 

 upravené postupové klíče a stanovení způsobu vyjíždění drah. 

 pravidla pro hodnocení Mistrovství ČR oddílů, Českého poháru jednotlivců, Mistrovství 

ČR oddílů veteránů a Českého poháru jednotlivců veteránů, včetně způsobu bodování. 

 termínová listina soutěží v rychlostní kanoistice v roce 2013. 

 předběžné časové programy hlavních soutěží sezony 2013..  

 termínová listina a rozpisy všech závodů pořádaných v rámci STK byly v roce 2013 řešeny 

elektronickou formou. 

o STK vypracovala v průběhu roku 2013 termínovou listinu hlavních závodů sezony 2014 

s návazností na termínové listiny ICF a ECU se zapracováním požadavků trenérů 

reprezentačních družstev a možnostech jednotlivých lokalit, především Sportcentra Račice. 

Tuto termínovou listinu hlavních závodů STK zveřejnila po schválení výborem SRK ČSK 

prostřednictvím internetu. 

 

 

 Komunikace: 

o Internetová aplikace pro on-line tvorbu termínové listiny je používána ve spolupráci 

s administrátorem webových stránek ČSK, Markem Vávrou. Tento způsob sestavování 

termínové listiny se ukázal jako životaschopný a přes jeden závažný technický problém, který 

se vyskytl v průběhu sezony se velmi osvědčil. STK proto tento systém doporučuje zachovat a 

nadále využívat. 

o Marek Vávra upravil na základě podkladů STK také přihlašovací modul, který až na zmíněný 

problém s dočasným zhroucením webu kanoe.cz nevykazoval další chyby. Bude však potřeba 

databáze pravidelně zálohovat, aby při případném opakovaném zhroucení systému bylo možno 

co nejrychleji a bez větších ztrát dat systém opravit 
 

 Soutěže: 

o STK by v prvé řadě chtěla poděkovat všem pořadatelům závodů v ČR, především však těm, kteří 

se postarali o vzornou organizaci hlavních závodů sezony. Jmenovitě Sportklubu 80 Chomutov 

za uspořádání Českého pohárů mládeže, Sportu Zbraslav za uspořádání Nominačního závodu v 

maratónu a Kanoistickému Klubu Týn Nad Vltavou za uspořádání mistrovství ČR na dlouhé 

tratě a v maratónu. 

o V roce 2013 se uskutečnilo 38 závodů v kanoistice a dalších pět závodů s kanoistikou přímo, či 

nepřímo související. 

o Na plné náklady SRK ČSK se uskutečnily tři závody v Račicích (1. nominační závod dospělých, 

2. nominační závod a Mistrovství ČR – krátké tratě). 



o S příspěvkem SRK ČSK byly uskutečněny tři závody (Český pohár mládeže – Chomutov, 

Nominační závod v maratónu - Zbraslav a Mistrovství ČR na dlouhé tratě a v maratónu – Týn 

nad Vltavou). 

o STK vypracovala smlouvy s pořadateli těchto závodů, dále smlouvu se zpracovavatelem 

výsledků, firmou SPORTIS. 

o V roce 2013 již po předchozích opakujících se problémech nebyla obnovena spolupráce s firmou 

Burdík, a proto si SRK ČSK řešila výsledkový servis na některých závodech svépomocí. Za 

tímto účelem byl pořízen vyhodnocovací software, jenž je v majetku SRK ČSK a také cílová 

kamera s vyhodnocovacím software. Z pohledu závodů pořádaných mimo Račice zbývá již 

dořešit pouze přenesení startovního impulsu přímo do cílové kamery bez lidského zásahu, který 

přináší chyby. 

o Na všechny hlavní závody byli, dle soutěžních směrnic, vysláni techničtí delegáti SRK ČSK. 

Techničtí delegáti byli a i nadále budou přednostně vybíráni z členů STK. Osvědčily se nově 

zavedené schůzky technického delegáta a ředitele závadu v předstihu před zahájením závodu. 

o STK po každém ze závodů provedla vyhodnocení, jehož cílem je zabránit opakování chyb 

v závodech budoucích. 

o Tato vyhodnocení byla předávána výkonnému výboru a v případě zjištěných nedostatků i 

jednotlivým pořadatelům a zpracovatelům výsledků. 

o Manuál pro pořadatele hlavních závodů sezony byl vždy součástí smlouvy mezi pořadatelem a 

STK. Plnění požadavků v manuálu obsažených se daří plnit stále lépe, mimo jiné také díky práci 

technických delegátů přímo na závodišti. 

o V roce 2013 byly v Račicích uspořádány hned dva významné mezinárodní závody. Oba dva, 

Světový pohár i Závody olympijských nadějí pořádal samostatný organizační výbor pod vedením 

Pavla Šebesty a oba lze považovat za organizačně dobře zvládnuté. K Závodům olympijských 

nadějí lze podotknout, že již nejde o závod pro čtyři, respektive pět států, ale že jde v současné 

době o nejprestižnější mezinárodní regatu na světě v této věkové kategorii, která co do rozsahu, 

s účastí 22 států celého světa, již mnoho nezaostává za Světovými poháry dospělých.  

o Na základě vyhodnocení zkušeností z předchozích tří let jsme v letošním roce zamýšleli 

stabilizovat podobu programu MČR. Bohužel se to ne zcela podařilo. Jednak se ukázalo jako 

poměrně nešťastné připojení závodů na 5 km k MČR na krátké tratě. Pro juniory je to zcela 

nevyhovující a ani v případě seniorů to nepřineslo očekávaný efekt. Program závodu se neúnosně 

natáhl. V následující sezoně se vrátíme k modelu jarního MČR na dlouhé tratě alespoň pro 

všechny mládežnické kategorie včetně juniorů.  

o Nejzávažnějším problémem MČR se ukázal časový program. Chtěli jsme program co nejvíce 

přiblížit programu mistrovství světa. To se bohužel ukázalo v konečném důsledku jako problém. 

Díky nižšímu počtu přihlášek do jednotlivých disciplin, než byl předpoklad, se natolik snížil 

očekávaný počet rozjížděk na 1000m a 500m, že došlo k výraznému zkrácení celkové délky 

programu. Všechny rozjížďky a část mezijízd na těchto tratích bylo plánováno právě na čtvrtek a 

tak byl program tohoto dne nakonec zkrácen o více než tři hodiny. Zkrácení programu se 

nepodařilo, vzhledem k nastaveným termínům uzávěrky přihlášek, včas oznámit oddílům. Což 

v konečném důsledku přineslo pro většinu oddílů naprosto zbytečné vynaložení prostředků na 

ubytování a stravování závodníků o jeden den navíc. STK si je této skutečnosti vědoma udělá 

takové kroky, aby k podobné situaci v takovém rozsahu již v budoucnu nedošlo. 

o STK podporovala v roce 2013 domácí soutěže pro C1 a C2 ženy a dívky. A i v další sezoně 

hodlá tyto kategorie ve zvýšené míře podporovat, vzhledem k perspektivě disciplin v politice 

ICF. Počet děvčat v těchto kategoriích se v ČR oproti roku 2012 téměř zdvojnásobil. 

o Termínová listina hlavních závodů sezony 2014 byla zveřejněna v souladu se sportovními 

směrnicemi v polovině měsíce října. Doufáme, že v letošním roce nebude docházet ke změnám a 

posunům termínové listiny ICF, jako tomu bylo v letech minulých. 

o Zpracovavatel výsledků, firma SPORTIS splnila naše požadavky týkající se přípravy závodu a 

zpracování výsledků, problémy ale byly se subdodavatelem zajišťujícím nastavení a chod cílové 

kamery. (viz. předchozí body). 



o Zpracování výsledků svépomocí sice vykazovala některé problémy vzniklé především 

nezkušeností v práci s novým SW, všechny se ale podařilo v průběhu jednotlivých soutěží 

vyřešit. 
 

 Materiál: 

o Veškeré vybavení zakoupené na přelomu roku 2012/13 bylo v roce 2013 plnohodnotně 

využíváno a díky úsporám na výsledkovém servisu se nám tyto náklady začínají vracet nejen 

ve kvalitě zajištění našich závodů, ale také po ekonomické stránce.    

 
Zpracoval: Mgr. Jan Mareš předseda STK 

 

 

3. KOMISE ROZHODČÍCH   

 
 Komise rozhodčích pracovala ve stejném složení jako v minulém roce.  H.Charvátová,  

B.Baďurová, M.Dognerová, N.Kubíčková, Z.Rufer. Scházela se během závodů ČP a aktuální 

problémy řešila po internetu.  

 Jako v předcházejících letech jsme jednotlivé nominace rozhodčích řešili ve spolupráci 

s vrchními rozhodčími. Jako v loňském roce, tak i letos bylo připravena přednominace rozhodčích a 

těsně před jednotlivými závody byla nominace ještě zopakována. Přesto jsme se nevyhnuli pozdním 

omluvám, které nám často mírně komplikovaly rozdělení rozhodčích na jednotlivé posty. Děkuji tímto 

svým kolegům, kteří pomohli řešit tuto situaci. Opět se výrazně osvědčila spolupráce s technickým 

delegátem STK, který dohlížel na technické parametry na jednotlivých závodištích. Společně 

s J.Marešem byli v rámci komise rozhodčích vyškoleni další kvalifikovaní rozhodčí k obsluze SW a 

nově zakoupené cílové kamery. Pokud bude MČR na krátkých tratích v roce 2014 opět čtyřdenní, pak 

bude nutné navýšit počet rozhodčích alespoň o dvě osoby, aby rozhodčí nepracovali pod tlakem a měli 

čas na odpočinek/pracovní doba od 7 do 19 je vyčerpávající a neúnosná. 

 V roce 2013 se naši rozhodčí zúčastnili kromě řady regionálních soutěží 5 závodů ČP, 

nominačních závodů pro seniory ve spolupráci s kolegy ze Slovenska, nominačního závodu 

v maratonu a dvou významných mezinárodních závodů v Račicích. Druhý závod Světového poháru 

byl částečně zajištěn 11 rozhodčími ICF a Závod Olympijských nadějí byl plně v kompetenci našich 

rozhodčích. Zde se zúčastnili hlavně naši mladí kolegové, devět ze šestnácti rozhodčích, kteří se svých 

úkolů zhostili velmi zodpovědně. Oba tyto závody v ČR byly v porovnání s ostatními světovými 

soutěžemi hodnoceny velmi dobře. V roce 2013 se mezinárodních soutěží na základě nominace ICF 

nebo ECA zúčastnili významných akcí mimo ČR mezinárodní rozhodčí P.Mokrý na ME 

v Portugalsku, H.Koblicová na MSJ v Kanadě, H.Charvátová na MEJ a 23 v Polsku, MS v Duisburgu 

a MSM v Dánsku. 

 Vzhledem k dobré práci našich rozhodčích na mezinárodních soutěžích a tradičně dobré 

organizaci a kvalitnímu technickému vybavení závodiště v Račicích jsme byli osloveni zástupci ECA, 

abychom v roce 2014 uspořádali mezinárodní seminář a zkoušky pro kontinentální rozhodčí. Nabídka 

byla během MS 2013 v Duisburgu projednána na úrovni předsedy SRK ČSK a Exekutivy ECA a 

pořádání semináře v ČR, které pro ČSK nebude finančně nákladné, bylo potvrzeno. Teoretická část se 

bude konat před soutěžemi Světového poháru v květnu 2014 v Račicích a praktická pak během závodu 

SP, vše v gesci ECA. Rádi bychom na tento seminář vyslali alespoň čtyři naše kolegy z řad 

rozhodčích, aby získali potřebnou mezinárodní licenci. 

 Pro nedostatek finančních prostředků se letos nebude konat seminář rozhodčích ČSK 

v Račicích. Po dohodě s vedením svazu byl přesunut na termín před zahájením příští závodní sezony. 

Čerpání rozpočtu komise rozhodčích je předkládáno v rámci celkové finanční zprávy SRK ČSK, 

výdaje se pohybovaly v rámci plánovaného rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2014 bude připraven ve 

spolupráci s vedením svazu. 

 V roce 2014 nás čeká další významný závod – druhý závod Světového poháru v Račicích, 

v květnovém termínu, na kterém se budeme podílet, a pro naše rozhodčí to bude další významná 



příležitost pro spolupráci s mezinárodními kolegy. Je výhodou, že naši mladí rozhodčí jsou podstatně 

lépe jazykově vybaveni a proto komunikace je podstatně snadnější.  

 Děkuji za spolupráci všem svým kolegům rozhodčím, spolupracovníkům v STK a celému 

vedení svazu za pochopení a podporu práce rozhodčích. 

 

Zpracovala: MUDr. Hana Charvátová, předsedkyně KR 

 

 

4. SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE 
 

 Letos již osmým rokem fungovalo SCM systémem, kdy činnost, administrativu a kontrolu 

zabezpečuje přímo SRK ČSK. Do SCM jsou zařazováni všichni talentovaní sportovci do juniorského 

věku. Sportovní příprava je realizována v detašovaných pracovištích (DP). Detašovaným pracovištím 

je rozdělována účelová státní dotace MŠMT podle počtu, výkonnostní úrovně a celkové fyzické 

zdatnosti sportovců, zařazených do DP SCM v daném roce. Jednotlivé výdaje DP jsou v souladu s 

Pokyny pro čerpání a vyúčtování finančních prostředků SCM propláceny z účtu ČSK.  
 

            Činnost SCM je koordinována trenérem Pavlem Hottmarem. Na vedení SCM se v roce 2013 

podílel nově také trenér Jan Andrlík. Výbor SRK ČSK je o činnosti SCM pravidelně informován. 

Odborným poradním orgánem Výboru SRK ČSK pro oblast řízení SCM je Rada SCM, která výboru 

předkládá především návrhy výběrových kritérií SCM a návrhy sportovců k zařazení do SCM. Rada SCM 

pracovala v letošním roce ve složení: Tomáš Charvát, Petr Fuksa, Tomáš Doktor, Martin Hájek, Petr 

Doležal, Jan Andrlík a Pavel Hottmar. Mimo společných jednání Rady SCM svolávaných při celostátních 

závodech Rada SCM korespondenčně řeší závažné záležitosti v činnosti SCM. 
 

           Vedení projektu SCM obnáší poměrně náročnou administraci, včetně agendy financování 

nákladů jednotlivých DP (letos 22 DP), organizaci a vedení jednotlivých akcí SCM, vydávání 

rámcových tréninkových plánů pro jednotlivé kategorie a další metodickou osvětu na www.kanoe.cz, 

sledování přípravy a výkonnostního rozvoje členů SCM, komunikaci a spolupráci s trenéry, spolupráci 

v Radě SCM, vedení databáze tréninkové dokumentace členů SCM, podíl na koordinaci přestupu 

sportovců SCM do RSC a v neposlední řadě vyúčtování státní dotace. 
  

Sportovní příprava členů SCM se hlavně díky systematické a zodpovědné práci jednotlivých 

oddílových trenérů stala intenzivnější a kvalitnější. Přestože jsou intenzita a objem absolvovaného 

tréninku u 17-18ti letých sportovců „v průměru“ stále nedostatečné, pravidelně se objevuje více 

cílevědomých jedinců, kteří vybočují z řady a připravují se jak z hlediska objemů, tak intenzity, na 

úrovni, kterou by si trenéři přáli a která je činí konkurenceschopnými v mezinárodním měřítku. U 

mladších závodníků (benjamínci, žactvo, dorost) jsou celkově stále rezervy hlavně ve všestrannosti 

přípravy (běh, běh na lyžích, plavání, hry, atletika, gymnastika atd.). U nejmladších bychom se měli 

více zaměřit na rozvoj obratnosti, speciální i obecné rychlosti, nácvik správného držení těla. Technice 

pádlování je potřebné se věnovat neustále s maximální pozorností. Situace se pomalu zlepšuje, ale 

trenéři by měli na tuto oblast u mládeže stále klást důraz.  
 

           Společné akce SCM se často prolínají s akcemi RDJ a juniorští reprezentanti jsou elitními členy 

SCM. Tradičně, již osmým rokem se uskutečnila společná jarní soustředění SCM/RDJ, opět na 

Slapech – Obozu, tentokráte dokonce ve třech termínech. Novým vedoucím těchto jarních centrálních 

přípravných akcí byl Jan Andrlík. Pod vedením skupiny spolupracujících trenérů se ve všech 

termínech účastnil velký počet mladých závodníků. Pro sportovce je přítomnost na společném 

soustředění nezvyklou motivací v tréninku, nové přínosné zkušenosti a poznatky sbírají závodníci i 

spolupracující a střídající se trenéři. Tradičně je plánováno společné soustředění SCM na horách, 

tentokrát v únoru 2014. Kemp je nabízen zájemcům o kvalitní náročnou přípravu na běžkách. 
 

Výkonnost členů SCM byla pravidelně celorepublikově testována na závodech Českého poháru 

(ČP), na kterých mládež získává body pro zařazení do SCM v následujícím roce. Aktuální žebříčky 
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výkonnosti členů SCM byly během sezóny zveřejňovány na www.kanoe.cz, v rubrice SCM. 

Požadavek na úroveň obecné připravenosti ve druhém kole výběru do SCM a z ní vyplývající 

minimální bodový zisk nutný k zařazení do SCM, je letos nastaven stejně, jako v předešlých letech. 

Výběrová kritéria, která mají za sebou mnohaletý vývoj, jsou Radou SCM už jen drobně dolaďována. 

Největší změnou bylo letos, stejně jako v loňském roce, určení počtu členů zařazovaných do SCM 

z jednotlivých věkových a lodních kategorií, podle sportovní úrovně dané kategorie. V prvním kole 

byly vybrány nově dvě děvčata - kanoistky. Počet členů SCM bude v roce 2014 podobný jako v roce 

2013, přesný počet lze určit až podle konečných výsledků obecných testů. Kritéria výběru do SCM 

zcela ideálně nastavit nelze. Do kritérií například nelze objektivně zahrnout biologický věk, 

psychologické předpoklady, koordinační předpoklady, předpověď vývoje výkonnosti na základě 

dosavadní rozvinutosti pohybových schopností apod. 
 

Mezinárodní výsledky a výkonnost sportovců v péči SCM byly v roce 2013 oproti minulému 

slabšímu roku opět velmi nadějné, především vzhledem k daným materiálním i lidským zdrojům. 

Stručnému shrnutí úspěchů reprezentačního družstva juniorů patří následující kapitola. Všichni 

perspektivní sportovci, kteří z věkových důvodů končí v SCM, jsou se souhlasem svazu prioritně 

zařazováni do rezortních sportovních center ASC, VSC nebo SC MV. Účinnost systému SCM je a 

bude především zásluhou cílevědomé, systematické a obětavé práce všech trenérů, kterým patří velké 

poděkování. 
 

                                                                             Zpracoval: Mgr. Pavel Hottmar, reprezentační trenér 

 

  

5. REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVA 
 

Junioři 

 
Reprezentační družstvo juniorů (RDJ) bylo sedmým rokem řízeno Pavlem Hottmarem. 

Vzhledem k objemu práce u obou reprezentačních družstev byl vedením většiny přípravných akcí 

juniorské reprezentace pověřen Jan Andrlík. Téměř všichni reprezentanti absolvovali vypsané 

reprezentační testy a centrálně vedená soustředění. Kvůli množství společných akcí se mezi sebou 

jednotliví závodníci dobře znají, panuje zdravá rivalita. Na společné přípravě RDJ se podílela stejně 

jako v předchozím roce řada spolupracujících trenérů. Většina přípravy tradičně závisela na obětavé 

práci v oddílech. 

 

V prosinci 2012 zájemci z řad členů juniorské reprezentace absolvovali kondiční přípravu na 

běžkách na Božím Daru v Krušných horách. Mezi první akce RDJ v roce 2013 patřila dvě jednodenní 

testování obecné připravenosti v lednu a koncem února, která přispěla k motivaci juniorů v náročné 

kondiční přípravě. Pro nejlepší byly již tradičně připraveny drobné ceny. Vývoj výkonnosti 

jednotlivců v disciplínách testů nastínil kvalitu jejich zimní přípravy.  

Jarní soustředění v příznivých klimatických podmínkách většina členů RDJ absolvovala 

tradičně v Novigradu nebo Sabaudii, kde si přípravu organizují kluby samostatně, případně 

s výpomocí resortních sportovních center, která se s juniory při této příležitosti vzájemně seznamují. 

Někteří juniorští reprezentanti absolvovali březnové zahraniční soustředění v Peschiera del Garda nebo 

v Bibione. 

 

V rámci 1. nominačního závodu dospělých na konci dubna junioři absolvovali test na 1x2km a 

opakované jízdy na 1000m, 500m a 200m se závěrečným pětikilometrovým závodem s hromadným 

startem s dospělými. Hlavně opakované starty na krátkých tratích přispěly k nácviku rovnoměrného 

traťového tempa v závodě. Svým výkonem na 2km v úctyhodném čase 7:36 překvapil sedmnáctiletý 

Tomáš Veselý. 

 

http://www.kanoe.cz/


Čeští junioři startovali v letošním roce na čtyřech mezinárodních závodech na krátkých tratích. 

Družstvo se zúčastnilo MR v Piešťanech (24.-26.5.), MEJ v Poznani (27.-30.6.), MSJ ve Wellandu v 

Kanadě (1.-4.8.) a OH nadějí v Račicích (13.-15.9.). Výběr reprezentantů na jednotlivé mezinárodní 

soutěže probíhal na základě předem stanovených nominačních kritérií, která dávala již tradičně velké 

pravomoci nestrannému reprezentačnímu trenérovi. Výbor SRK nebyl nucen řešit žádné sporné 

případy či protesty. Organizace výprav na MEJ a MSJ probíhá zároveň s týmem do 23 let, obě 

vrcholné soutěže juniorů a do 23 let jsou pořádány současně. 

          Start na regatě v Piešťanech byl stejně jako v předešlém roce zařazen do programu RDJ 

především z důvodu potřeby mezinárodních zkušeností mladých reprezentantů. Jiné podobně obsazené 

regaty se nekonají nebo jsou nevyužitelné z termínových či dopravních důvodů. Česká výprava čítala 

v Piešťanech 33 závodníků, kromě juniorských reprezentantů se zúčastnili i zájemci z dorosteneckých 

kategorií. Celkem na regatě startovalo 290 závodníků z 19 států. Junioři i dorostenci vybojovali řadu 

medailí, přičemž někteří předváděli velmi nadějné výkony. Nejlepší individuální umístění předvedli 

Kryštof Hájek (16 let, KVS), Jana Krpatová (16let, USK), Katka Slivanská (17let, POD) a Lukáš 

Hájek (18let, KVS). Především díky bodům z dorosteneckých kategorií reprezentace ČR obsadila 

v žebříčku států 2.místo za početnou slovenskou výpravou. Start v Piešťanech byl pro mladé 

závodníky důležitou zkušeností a ve většině disciplín kvalitním testem na začátku sezóny 2013. 

           Na Mistrovství Evropy juniorů do Poznaně bylo nominováno celkem 19 juniorů. Závěrečná 

společná příprava družstva před MEJ probíhala na dráze v Račicích. Hlavního cíle - kvalitního 

společného tréninku traťového tempa a sjetí hromadných posádek bylo dosaženo. Poznaňská dráha 

během soutěží potrápila závodníky svými proslulými vlnami, náš juniorský tým se celkově 

s podmínkami vyrovnal dobře. Družstvo startovalo v Poznani ve formě a zisk tří medailí i další 

finálová umístění minimálně naplnily očekávání. V průběhu soutěže to vypadalo i na více cenných 

kovů, když s minimálním časovým odstupem za medailisty na pátém místě dojel čtyřkajak Tomáš 

Veselý (SPA), Filip Skládal (KKO) , Vojtěch Kučera (DEC), Jakub Zavřel (HRA) a do samého závěru 

kilometrové trati bojovala o medaili nakonec čtvrtá deblkanoe Kryštof Hájek, Lukáš Hájek (oba KVS). 

Sedmnáctiletý Tomáš Veselý vybojoval na K1 1000m parádní stříbro a po neméně dramatickém 

závodě získala bronz na K1 1000m rovněž sedmnáctiletá Kateřina Slivanská (POD). Bronz přidali 

bratři Kryštof a Lukáš Hájkovi na C2 500m. Cenná jsou individuální 6.místa juniorů v olympijských 

disciplínách Lukáše Hájka na C1 200m a Kateřiny Slivanské na K1 500m. Do finále se probojovala 

nakonec sedmá čtyřkanoe Sebastian Maizner (KVS), Karel Palma (NYM), Šimon Hájek, Marek Sloup 

(oba KVS) a devátí dojeli Jakub Zavřel, Vojtěch Kučera na K2 200m. V bodování států naši junioři 

obsadili 8.místo z 32 bodujících zemí, v pořadí podle medailí jsme skončili dvanáctí.  

 

 

Na Mistrovství světa juniorů do Kanady nominoval reprezentační trenér na základě výsledků 

z MEJ sedm juniorů. Závěrečná příprava před MSJ probíhala převážně opět na dráze v Račicích. 

Zpestřením závěrečného soustředění bylo MČR, kde si někteří nominovaní úspěšně vyzkoušeli start 

mezi dospělými reprezentanty. Družstvo bylo na MSJ výborně připraveno, všichni ze zúčastněných 

juniorů se umístili do 5. místa v olympijské disciplíně. Oproti MEJ jsou od roku 2013 pro juniory na 

MSJ vypsány pouze OH disciplíny, což konkurenci značně přiostřuje. Hned v prvním finálovém bloku 

se blýsknul svěřenec trenéra Jana Andrlíka Tomáš Veselý, který vybojoval taktickou jízdou stříbro. 

Podobný úspěch se v sedmnácti letech v historii podařil pouze Josefovi Dostálovi na MEJ 2010. 

Necelé tři desetiny sekundy chyběly k medaili českému juniorskému čtyřkajaku ve složení Tomáš 

Veselý, Filip Skládal, Vojtěch Kučera, a Jakub Zavřel, který nakonec po boji skončil na výborném 

čtvrtém místě. Jediná žena v české výpravě, sedmnáctiletá Kateřina Slivanská, se prezentovala 

skvělým pátým místem v královské ženské disciplíně K1 500m. Je třeba vyzdvihnout také čtvrté místo 

juniorské bratrské deblkanoe Kryštof Hájek, Lukáš Hájek. Lukáš přidal ještě 8.místo na C1 200m. 

Bodování národů organizátoři neuvádějí, v počtu medailí, které nedělá rozdíly mezi druhy kovů jsme 

celkově skončili společně s reprezentací do 23 let na 11.až 15.místě.  



       V Závodě olympijských nadějí v Račicích startovalo celkem 37 našich mladých závodníků. 

Soutěže se účastnilo 22 států, konkurence byla tradičně silná, především Maďarsko reprezentoval 

velký počet výkonných závodníků. Celkem naši reprezentanti získali 15 medailí, z toho  1 zlatou, 9 

stříbrných a 5 bronzových. V pořadí podle medailí i v bodování států jsme obsadili 3. místo za 

bezkonkurenčním  Maďarskem a druhým Polskem. Německo se neúčastnilo z důvodu termínové 

kolize se svým domácím šampionátem. Ve svých kategoriích zářili nejvíce Kryštof Hájek (KVS), 

Karel Palma (NYM), Tomáš Veselý (SPA) a Ondřej Bišický (CHO), kteří vybojovali každý dokonce 

dvě medaile nebo více cenných kovů. Na zisku medailí se podílelo dalších 9 závodníků. Doufejme, že 

tyto úspěchy mladé sportovce ještě více namotivovaly do budoucí přípravy. Celkem družstvo 

vybojovalo na letošních Olympijských nadějích 60 finálových umístění. Počty medailí ČR na 500m a 

1000m na OH nadějích: 2009 – 10x, 2010 – 11x, 2011 – 4x, 2012 – 6x, 2013 – 9x.  

Podrobné výsledky všech soutěží lze najít na www.kanoe.cz v rubrice rychlost - reprezentace – junioři. 

         Po relativně méně výrazných výsledcích RDJ v roce 2012 se juniorům v sezóně 2013 opět 

podařilo držet krok s nejlepšími na světě. Dařilo se hned více disciplínách a dokonce i závodníkům, 

kteří budou v juniorské kategorii pokračovat i v roce 2014. U všech posádek se podařilo slušně naladit 

formu na MEJ i MSJ a zúročit dlouhodobou práci všech, kteří se na přípravě podíleli. Už v průběhu 

závěrečné přípravy RDJ v Račicích některé posádky udivovaly svými výkony. Děkuji všem členům 

realizačního týmu, především osobním trenérům, kteří se závodníkům dlouhodobě věnovali ve svých 

oddílech. Velikým přínosem pro RDJ a zejména pro kajakáře byla trenérská činnost Jana Andrlíka.  

         Výkonnost juniorského družstva je samozřejmě nejvíce dána množstvím talentů v daných 

věkových kategoriích. Zásluhu na úspěších reprezentace mají zcela nepochybně také trenéři, kteří se 

nevěnují vrcholovému sportu, ale dětem, které se snaží přivést nebo udržet v oddílech u kanoistiky. 

Pouze s potomky bývalých závodníků by se reprezentaci v budoucnu zřejmě dlouhodobě a pravidelně 

na výrazné mezinárodní úspěchy dosahovat nedařilo.   

Zpracoval: Mgr. Pavel Hottmar, reprezentační trenér  

 

 
 

Senioři 
  

     Reprezentační družstvo seniorů (RDS) se po úspěšném vystoupení na OH 2012 v Londýně 

pustilo do nového čtyřletého olympijského období, jehož vrchol je plánován na OH v Rio de Janeiru 

2016. Martin Doktor, pod jehož vedením dospělá reprezentace rychlostní kanoistiky nastartovala 

vzestupný výkonnostní trend, byl jmenován sportovním ředitelem ČOV a nemohl tak v řízení 

reprezentace pokračovat. Na jeho pozici byl svazem jmenován Pavel Hottmar s tím, že Martin Doktor 

zůstal jeho asistentem. Oba společně vypracovali perspektivní čtyřletý plán RDS s vypovídajícím 

názvem „Rio 2016“.  Postupné naplňování tohoto plánu se v sezóně 2013 dařilo nad očekávání, když 

ME v Portugalsku bylo z hlediska medailového zisku pro ČR vůbec nejúspěšnějším v historii a na MS 

v Duisburgu dosáhly naše posádky K4 a C2 na medailová umístění, která se nikdy předtím v těchto 

disciplínách na MS získat nepodařilo.  

 

Realizační tým RDS 2013: Reprezentační trenér Pavel Hottmar, odborný poradce Martin Doktor; 

vedoucí trenér Armádního sportovního centra (ASC) Petr Náprstek; vedoucí trenér Vysokoškolského 

sportovního centra (VSC) Petr Lněnička, vedoucí trenér Sportovního centra Ministerstva vnitra (SC 

MV) Tomáš Doktor, osobní trenéři v jednotlivých resortních sportovních centrech (RSC) Karel 

Leština, Libor Dvořák, Petr Fuksa, Jan Souček, Waldemar Fibigr, Hana Krpatová a Tomáš Ježek. 

Metodický poradce ASC – Dukla Jerzy Dziadkowiec, reprezentační lékař Michal Říha, fyzioterapeuti 

David Vrbický a František Klein, media manažer Vít Chalupa. Zajištění jednotlivých akcí RDS bylo 
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reprezentačním trenérem řešeno vždy dle potřeb, podle možností jednotlivých členů realizačního týmu 

a v závislosti na finanční náročnosti daných akcí.  

Vzhledem ke složitosti a mnoha možným variantám a kombinací nominací závodníků do disciplín 

a posádek, často vhodně řešitelných až podle aktuální nepředvídatelné situace, měl reprezentační 

trenér při nominaci na mezinárodní soutěže široké pravomoci. Předem schválená nominační kritéria 

určovala spíše jen systém a způsob výběru reprezentantů, bez detailů, které nelze před začátkem 

sezóny s velkým počtem mezinárodních soutěží a disciplín předvídat a plánovat. Organizace výprav na 

soutěže do 23 let probíhala zároveň s juniorským týmem, obě vrcholné soutěže juniorů a do 23 let jsou 

pořádány současně. 

 

Příprava na závodní sezónu včetně výcvikových táborů probíhala v gesci RSC. Jednotlivé skupiny 

se v naprosté většině připravovaly v osvědčených destinacích. Kondiční přípravné kempy na horách 

reprezentanti absolvovali převážně v Harrachově, na Mísečkách, či v Livignu. Kajakáři z bronzového 

olympijského čtyřkajaku  strávili největší část jarní přípravy v olympijském centru USA v Chula 

Vistě, kde se opět podařilo uspořádat přípravný kemp díky Jerzymu Dziadkowiecovi. Kanoisté ze 

skupiny Libora Dvořáka se na jaře již tradičně připravovali v Newportu (rovněž Kalifornie). Patrik 

Kučera a Pavel Davídek zde absolvovali přípravu se slovenskými reprezentanty, Andrea Havlová a 

Jana Šebestová se v Newportu zkusily inspirovat od jedné z elitních reprezentantek Maďarska. 

Několik tréninkových skupin se připravovalo v italské Sabaudii. Dukla zorganizovala tréninkový 

kemp v italském Gavirate, které se jeví jako nadějná lokalita. Martin Fuksa jarní přípravu se svou 

tréninkovou skupinou absolvoval v Portugalsku, v tréninkovém zařízení fy. NELO a v Novigradu. 

V průběhu sezóny většina tréninkových skupin využívala pro krátké tréninkové pobyty Sportcentra v 

Račicích. Závěrečná příprava před MS probíhala kombinovaně převážně v Praze, Nymburku, Račicích 

a v rakouském Ottensheimu, s kterým byly dobré zkušenosti z loňské sezóny. Závěrečné přípravy 

v Rakousku se zúčastnily elitní posádky K4 a C2, včetně sparing partnera pro C2 Jakuba Adama, 

nominovaného na MS v K1 1000m. Skupina dvou kanoistek se zúčastnila tréninkového campu ve 

Francii, který byl organizován ICF v rámci rozvojového programu kanoe žen. 

 

Testování  RDS v sezóně 2012/2013 bylo zahájeno podzimními testy v termínu 15.-21.10.2012, 

které zahrnovaly měřené úseky na vodě 2km a 1km intervalově a silový test maximálního počtu 

opakování za dvě minuty s hmotností rovné vlastní váze - bench a přítah, u žen 80% vlastní váhy, běh 

1500m mužů a 800m žen. Zimní testování se uskutečnilo v průběhu ledna 2013 a zahrnovalo silové 

testy ve stejném rozsahu jako v říjnu, běh mužů na 1500m, běh žen na 800m, nově alternativní běh 

400m pro muže sprintery, nově plavání 200m s alternativou 100m pro muže sprintery. Hlavním cílem 

testování je zjištění individuálního vývoje výkonnosti ve sledovaných disciplínách a zvýšení motivace 

v obecné přípravě. 

V návaznosti na dobré zkušenosti s využitím výstupů speciálního tenzometrického měření, 

prováděného Institutem sportu z Varšavy, bylo 20.-21.5. testováno v Račicích 14 reprezentantů. 

Většinou šlo závodníky, kteří doposud tímto testováním neprošli. Testování prováděl stejně jako 

v minulých letech pracovník institutu Ing. Zbygniev Staniak. V první části se analyzovala jízda na 

singlech. Výsledky ukázaly či potvrdily individuální rezervy v technice pádlování a byly včetně 

doporučení k přípravě předány osobním trenérům. Na základě výsledků měření K1 žen se v druhé 

části testů vyzkoušely různé kombinace a varianty posazení závodnic ve čtyřkajaku. Výsledky 

nastínily vhodnost obsazení postů jednotlivými závodnicemi, potvrdily význam a obtížnost volby 

složení posádky i jejího sjetí. Stejně jako v předchozích letech pokračovala spolupráce s CASRI 

v oblasti biochemického testování, především s Dr. Emilem Bolkem, dále také s biochemickou 

laboratoří CS MV a také je kontinuálně využívána biomedicínská laboratoř FTVS UK. Vyhodnocené a 

zpracované výsledky testování, biochemických testů a zátěžových spiroergometrií měli trenéři 

k dispozici k dalšímu využití v tréninkové praxi.  

 

     Systém evidence a plánování tréninku využívá elektronické komunikace mezi reprezentačním 

trenérem, vedoucími trenéry RSC, trenéry skupin a sportovci. Závodníci vyplňují data na webovém 

rozhraní na kanoe.cz, které je snadno přístupné na  internetu. Plány sestavené pro jednotlivé skupiny 



posílali trenéři RSC jak svému vedoucímu trenérovi, tak reprezentačnímu trenérovi. Při nejasnostech 

ohledně obsahu, či struktury plánu konzultovali výše uvedení trenéři daný plán i jeho záměr 

s reprezentačním trenérem, který mohl plány v případě potřeby korigovat.  

 

Čeští seniorští reprezentanti startovali v letošním roce na sedmi vrcholných mezinárodních 

soutěžích na krátkých tratích. Tým se zúčastnil SP v Szegedu (10.-12.5.), SP v Račicích (17.-19.5.), 

ME v Montemoru (14.-16.6.), ME do 23 let v Poznani (27.-30.6.), LSU v Kazani (6.7. - 17.7.), MS do 

23 let ve Wellandu v Kanadě (1.-4.8.) a MS v Duisburgu (29.8.-1.9.) 

 

Prvního závodu světového poháru v Szegedu se zúčastnilo 8 reprezentantů, přičemž akce byla 

primárně určena pouze pro elitní reprezentanty, aby měli možnost zkusit i jiné disciplíny než na SP 

v Račicích nebo aby měli více možností poměřit se v různé konkurenci na začátku sezóny. Szeged 

tradičně připravil pro závodníky velmi dobré podmínky, silnou konkurenci a v globále velice pěkné 

závody. Pouze vítr, který zvýhodňoval dráhy u ostrova, zkazil regulérnost části závodů. Bronzová K4 

z OH se rozdělila kvůli otestování individuální výkonnosti na K1 a K2. Všichni čtyři členové posádky 

předvedli kvalitní výkony. Josef Dostál dojel pátý Na K1 1000, přičemž finálová jízda této disciplíny 

těsně unikla Lukáši Trefilovi, který skončil jedenáctý. Na K2 500 oba obsadili pěkné páté místo. 

Deblkajak Havel Štěrba na 1000m sice skončil ve finálovém závodě po únavě z čtyřech předchozích 

jízd „až“ čtvrtý, ale v rozjížďce tvrdě bojoval až do cíle o přímý postup s OH vítězi a pozdějšími vítězi 

SP, čímž potvrdil vysokou výkonnost. Daniel Havel později předvedl dokonalou jízdu na K1 500m, 

kde získal bronz výkonem v podstatě totožným s vítězem. Jan Štěrba obsadil 3.místo ve finále B. Také 

špičková úroveň deblkanoe byla podtržena medailovými úspěchy, když Jaroslav Radoň a Filip Dvořák 

získali na 1000m stříbro a na 500m bronz. Deblkajak Pavel Davídek, Patrik Kučera přijel do Szegedu 

na zkušenou a vcelku obstál, nicméně v semifinále na 1000m doplatil na dráhu na pravé straně kanálu 

a nakonec skončil druhý ve finále B. 

 

Druhý závod světového poháru v Račicích byl pro český tým dobrou příležitostí k porovnání 

s vysokou mezinárodní konkurencí. Nominováno bylo rekordních 40 závodníků, mezinárodní 

zkušenosti měla možnost získat i druhá vlna našich reprezentantů. Do Račic dorazily tři desítky 

medailistů z OH v Londýně, startovalo celkem 500 závodníků ze 37 zemí. I přes velikou konkurenci 

se našim sportovcům na domácí vodě podařil získat nevídaný počet medailí jak z hlediska OH 

disciplín, tak celkově. Bronzový čtyřkajak z OH Londýně Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál, 

Jan Štěrba zvítězil s naprostým přehledem o 2,3s před druhou lodí v pořadí. Domácí vítězství si 

vychutnali na C2 1000m také Jaroslav Radoň a  Filip Dvořák, kteří přidali ještě bronz na C2 200m a 

stříbro na C4 1000 společně s Tomášem Jandou a Martinem Fuksou. Dvacetiletý Martin Fuksa podlehl 

pouze OH vítězi Sebastianu Brendelovi, přičemž na něj útočil až do samotného závěru finálové jízdy. 

Na 500m Martin Fuksa dokonce zvítězil. Josef Dostál obsadil na pětistovce krásnou bronzovou příčku. 

Sympatický výkon předvedl ženský čtyřkajak Andrea Havlová, Jana Šebestová, Jana Blahová a Anna 

Kožíšková, přestože odstup na nejlepší lodě byl značný, páté místo příjemně překvapilo. Anna 

Kožíšková vybojovala bronz na K1 1000m, přičemž dojela necelou vteřinu na vítězkou. Diváky 

potěšily dvě finálové účasti v K2 1000m, když Pavel Davídek s Patrikem Kučerou dojeli šestí a Jakub 

Adam s Michaelem Odvárkem sedmí. V opravdu velké konkurenci naši závodníci obsadili ještě řadu 

dalších nadějných umístění. Celkových osm medailí dokumentuje současný vysoký potenciál naší 

reprezentace. V bodování 37 zúčastněných států nám patřila krásná 5. příčka a v pořadí podle medailí 

jsme skončili na skvělém třetím místě za velmocemi Německem a Ruskem. Mimo sportovní 

úspěšnosti českého týmu skončil závod i úspěchem pořadatelským, když organizaci chválilo mnoho 

zástupců zahraničních výprav.  

 

Na Mistrovství Evropy do portugalského Montemor-o-Velho bylo letecky vysláno 15 

reprezentantů. Tým musel překonat řadu obtíží, především téměř dvacetičtyřhodinové zpoždění při 

cestě do Portugalska a neplánovaný pobyt hlavní části družstva ve Frankfurtu kvůli stávce leteckých 

dispečerů. Nocleh v Německu se naštěstí podařilo včas zajistit a únava z cesty neovlivnila výkonnost 

závodníků. Kvalita a množství stravy na ME byly pro vrcholové sportovce nevyhovující a úroveň 



ubytování rovněž neodpovídala ceně a úrovni soutěže. Nejvíce na Mistrovství zamotal hlavy všem 

zúčastněným místní proslulý boční vítr, který ve většině závodů výrazně zvýhodňoval dráhy na pravé 

straně kanálu. Naši závodníci díky taktice i štěstí na tomto ve většině případů spíše profitovali, 

přestože nejvýraznějších finálových výsledků dosáhli v regulérních podmínkách. Martin Fuksa získal 

ve své druhé sezóně mezi dospělými úžasný zlatý double, když zvítězil jak na 1000, tak 500m.  Daniel 

Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál a Jan Štěrba si užili jednoznačné a historické vítězství čtyřkajaku, 

přičemž jeho členové vybojovali další dvě nezvyklé medaile v kajakářských olympijských 

disciplínách. Bronz získal Josef Dostál na K1 1000m stejně jako Daniel Havel a Jan Štěrba na K2 

1000m. Na ME v Portugalsku neradi vzpomínají Jaroslav Radoň a  Filip Dvořák, když na 1000m 

neslyšeli povely startéra a dojeli čtvrtí desetinu vteřiny za bronzem a na 500m startovali v nevýhodné 

dráze na silnějším větru a skončili šestí. Blízko k zisku medaile měla na K1 5000m Anna Kožíšková a 

na C1 200 Ježová, když obě obsadily čtvrté místo. Čtyřkajak Andrea Havlová, Jana Šebestová, Jana 

Blahová a Anna Kožíšková obsadil po diskvalifikaci dvou lodí pěkné 6.místo. Týmu se nedařilo se na 

sprinterské trati, jediným úspěchem bylo sedmé místo Martina Fuksy. V kajakářských disciplínách na 

200m za světem zatím zaostáváme. Celkově tři zlaté medaile z ME jsou rekordním úspěchem! 

Nakonec výprava obsadila 5. místo v medailovém hodnocení národů, přičemž v průběhu prvního 

finálového dne jsme figurovali na průběžném prvním místě. Nezvyklý obdiv české kanoistiky 

přicházel nejen od našich fanoušků, ale také od příslušníků ostatních výprav. Na všech medailových 

ziscích měli podíl závodníci do 23 let, což předurčuje reprezentaci dobré šance do budoucna. 

V bodovém hodnocení států výprava skončila na sedmé příčce. 

 

Úspěšnost reprezentace na ME v letech 2010-2013: 

 

2010 2011 2012 2013 

1 medaile 1 medaile 3medaile 5medailí 

4x do šestého 4x do šestého 9x do šestého 10x do šestého 

 

 

Mistrovství Evropy do 23 let se vrátilo do polské Poznaně po čtyřech letech. Reprezentovalo 

nás 20 závodníků. Martin Fuksa po triumfu mezi seniory pokořil na 1000m i všechny závodníky do 23 

let a získal zlatou medaili. Daniel Havel narazil na K1 1000m na velmi kvalitního soupeře z 

Bulharska, s kterým se tvrdě přetahoval o vítězství s velkým náskokem před ostatními a nakonec bral 

stříbro. V Poznani opět závody značně ovlivnily vítr a vlny, které nás, dá se říci, připravily o dvě zlaté 

medaile. Očekávalo se vítězství Martina Fuksy na jeho nejsilnější pětisetmetrové trati, kde kvůli vlnám 

vyjel z dráhy a byl diskvalifikován. Daniel Havel obsadil na pětistovce „až“ třetí příčku. V daných 

podmínkách byla soutěž spíše o zvládnutí živlů než o výkonnostní úrovni v rychlostní kanoistice. 

Martin Fuksa se po zmaru na 500m dokázal zkoncentrovat, zvládl jízdu ve velkých vlnách a vybojoval 

cenné stříbro na 200m. Ještě na sobotní klidné vodě dokázala Andrea Havlová a Monika Machová 

získat stříbro na K2 1000m. Jen o místo za stupni vítězů zůstali na C4 1000m Marek Spálenský, Jakub 

Březina, Tomáš Janda a Radek Miškovský, stejně jako čytřkajak  Patrik Kučera, Lukáš Nepraš, Jakub 

Špicar a Radek Šlouf. Na páté příčce, 59 setin vteřiny od medaile dojeli Vojtěch Ruso a Dan 

Drahokoupil na C2 1000m. Celkově naše reprezentace skončila výsledkově za možnostmi, rekordně 

silný tým do 23 let i v několika dalších výše neuvedených disciplínách nedosáhl na příčky, na které by 

za běžných podmínek měl výkonnostně stačit. Přesto družstvo do 23 let získalo celkem pět medailí, 

což je výborné. V bodování zemí jsme obsadili šestou příčku. 

 

Na Letní světovou univerziádu (LSU) v Kazani bylo na základě výsledků na AMS 2012 a 

rozhodnutí České asociace univerzitního sportu (ČAUS) možné vyslat 15 sportovců rychlostní 

kanoistiky a 3 trenéry. Vedením kanoistické části výpravy byl pověřen Petr Lněnička, který 

zprostředkovával komunikaci mezi závodníky a organizátory výpravy z ČAUS. Doprava osob na LSU 

byla převážně zajištěna vládním speciálem, materiál byl dopraven armádním letadlem CASA. Ruští 

pořadatelé zorganizovali LSU na úrovni olympijských her, ubytování, strava i doprava byly zajištěny s 



maximálním komfortem. Vlastní závody v rychlostní kanoistice byly zorganizovány rovněž na vysoké 

úrovni. Stejně jako v ostatních sportech LSU, Ruská reprezentace dominovala výsledkovým listinám 

rychlostní kanoistiky. Ostatní kanoistické velmoci pojaly LSU různě. Velmi početná byla například 

výprava Polska, minimální byla účast Německa. Celkem startovalo 283 závodníků z 29 států.  

Nejlepších výsledků podle očekávání dosáhla deblkanoe Jaroslav Radoň a Filip Dvořák se třemi 

stříbrnými medailemi. Na bronzovou medaili dosáhla ještě posádka čtyřkánoe na 200m Vojtěch Ruso, 

Dan Drahokoupil, Tomáš Janda a Radek Miškovský. Deblkajak Pavel Davídek, Patrik Kučera dělilo 

na 1000m od medaile pouhých 5 setin vteřiny. Všech 15 nominovaných sportovců se v některé z 

disciplín umístilo do 6. místa. 

 

Mistrovství světa závodníků do 23 let se konalo vůbec poprvé, uspořádáno bylo společně 

s MSJ v Kanadském Wellandu. Podle výsledků ME v Poznani reprezentační trenér nominoval 

v kategorii do 23 let do Kanady 4 závodníky. Až na drobnosti pořadatelé zorganizovali mistrovství 

velmi dobře. Josef Dostál se stal premiérovým mistrem světa do 23 let na K1 1000m, když nedal 

soupeřům žádnou šanci. Martin Fuksa, dvojnásobný seniorský mistr Evropy z Portugalska, kvůli 

zánětu v koleni nemohl nastoupit ani do jedné ze dvou disciplín. Přestože prošel řadou vyšetření a 

zákroků u nejlepších odborníků v oboru, z nichž žádný Martina od cesty do Kanady neodrazoval. 

Martin však nemohl klečet, tedy ani trénovat a závodit. Vojtěch Ruso a Dan Drahokoupil obsadili na 

C2 1000m po nevydařeném závodě 7.místo. Na kilometru zlatý Josef Dostál obsadil ještě deváté místo 

na K1 200m. 

 

Na vrchol sezóny, Mistrovství světa v Duisburgu byl nominován tým čítající 30 závodníků, 

kteří startovali ve dvaceti šesti disciplínách z dvaceti devíti vypsaných. Mistrovství se mělo původně 

konat v Riu de Janeiru a Duisburg byl až náhradním řešením, když v Brazílii nestihli připravit dráhu. 

Za necelý rok, který měli na přípravu šampionátu, se německým pořadatelům organizace MS 2013 

příliš nevydařila. Oprávněné stížnosti zaznívaly na dopravu, stravu, poskytování informací i organizaci 

obecně. Realizační tým však většinu nedokonalostí ze strany pořadatelů zvládl napravit, a naši 

závodníci tak měli při samotné soutěži dobré podmínky. 

Už po mistrovství Evropy se všichni zainteresovaní trenéři i závodníci jednomyslně shodli, že 

členové bronzového olympijského čtyřkajaku a úřadující mistři Evropy obětují všechny individuální či 

párové starty a veškerou energii vloží v Duisburgu do čtyřkajaku s cílem získat historické zlato. 

Nakonec Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál a Jan Štěrba po skvělém výkonu získali stříbro. 

Posádka byla ze stříbrné medaile zklamaná, přestože náš čtyřkajak předtím na MS ještě nikdy druhý 

nedojel. Už tento fakt je vypovídající o současné úrovni českých kajakářů. Je nemožné určit do jaké 

míry byl finálový závod ovlivněn bočním větrem, nicméně především v závěru závodu měly posádky 

na levé straně dráhy schované pod tribunou výhodu. Také porovnání výsledků všech posádek ve finále 

vzhledem k jejich výsledkům ve tvrdých vyřazovacích bojích nerovné podmínky podle drah potvrzuje.  

Bronz Jaroslava Radoně a Filipa Dvořáka na 1000m je rovněž nebývalým úspěchem. V této 

kategorii čeští kanoisté získali medaili naposledy naposledy na MS v roce 1950 (1. Felix, Kudrna, 3. 

Havel, Pecka). Cesta deblkanoe k medaili v Duisburgu nebyla jednoduchá. V rozjížďce borci přišli až 

v posledních metrech o přímý postup, přičemž ještě tentýž den museli bojovat v semifinále 

s posádkami, které v rozjížďce nejely naplno, protože neměly ambice na vítězství zajišťující přímý 

postup z rozjížďky a chystaly se až na semifinále. Ve finále naše C2 startovala na dráze č. 1, v které 

foukal silnější boční vítr než na druhé straně kanálu, naštěstí rozdíl v podmínkách nebyl v závodě 

rozhodující a perfektním výkonem kluci vybojovali bronz před dotírající kanadskou posádkou. 

Čtyřkajak Anna Kožíšková, Jana Šebestová, Monika Machová a sedmnáctiletá Kateřina 

Slivanská na MS jedenáctým místem potvrdil  kontakt s loděmi postupujícími do finále A, nicméně 

aktuální výkon na finále nestačil a rozdíl od postupující lodi byl umocněn nasazením naší posádky do 

tvrdšího semifinále. Velmi nadějně působily výkony deblkajaku Jakub Špicar, Radek Šlouf, kteří už ve 

dvaceti a devatenácti letech se ctí bojovali s kompletní světovou elitou, když skončili na 1000m pátí ve 

finále B. Tyto i některé další výsledky v olympijských disciplínách jsou nadějné, nicméně bez 

výrazného individuálního výkonnostního růstu by byla pro tyto závodníky umístění ve finále A a tím 



šance bojovat o vyjetí OH těžko dosažitelná. V týmu je řada mladých závodníků, z nichž někomu či 

několika se tento výkonnostní posun mezi světovou elitu, věřme, podaří. 

Kromě parádní bronzové medaile deblkanoe Jaroslava Radoně a Filipa Dvořáka na 500m byly 

největšími úspěchy v neolympijských disciplínách 6.místo Jany Ježové na C1 200m, 7.místo Lenky 

Hrochové na K1 5km a sedmá příčka štafety kanoistů Dan Drahokoupil, Martin Egermaier, Radek 

Miškovský, Jan Luňáček. Anna Kožíšková byla na 1000m smolně vyřazená v semifinále, přičemž 

svými výkony dokazovala, že mohla bojovat o umístění kolem 5. příčky ve finále A. Blízko umístění 

v popředí finálové jízdy byla čtyřkanoe Vojtěch Ruso, Dan Drahokoupil, Tomáš Janda, Radek 

Miškovský, závod C4 1000m byl velmi vyrovnaný.  

Tým získal tři medaile, z toho dvě v OH disciplínách, v což před MS věřil jen málokterý 

optimista, také proto, že v Duisburgu kvůli zdravotním problémům s kolenem nemohl startovat 

úřadující dvojnásobný mistr Evropy Martin Fuksa. V pořadí podle medailí tým obsadil 18.příčku, 

v bodování 13.místo. Škoda, že se nepodařilo dosáhnout na žádné další finále v OH disciplíně.  

 

Podrobné výsledky všech soutěží včetně podrobnějších informací a komentáře reprezentačního 

trenéra lze najít na www.kanoe.cz v rubrice rychlost - reprezentace – senioři. 

 

V oblasti mediální prezentace rychlostní kanoistiky pokračovala již třetím rokem spolupráce 

s media-manažerem Vítem Chalupou. Jeho úkolem bylo průběžně, celý rok, zviditelňovat kanoistiku, 

tvořit a dodávat tiskové zprávy do agentur, tisku, televize, internetových portálů a dalších médií a 

podávat zpravodajství ze zahraničních výjezdů reprezentace. Informace do médií posílal včetně 

fotografií, které sám produkoval. Po celou sezónu byly jeho tiskové materiály zveřejňovány na našich 

svazových stránkách www.kanoe.cz, kde byly k dispozici široké kanoistické veřejnosti. Na 

medializaci budeme dále intenzivně pracovat. I když je situace mnohem lepší než čtyři roky nazpět, je 

co zlepšovat. 

 

Na všech sedmi světových soutěžích český tým získal medaile! Na MS celkem tři, na ME pět, na 

MS do 23 let jednu, na ME do 23 let pět a na LSU tři cenné kovy. Na každé z uvedených soutěží český 

tým dosáhl na několik svých historicky nejúspěšnějších umístění. O všechny nejvýznamnější výsledky 

se zasloužilo sedm reprezentantů z ASC Dukla: Martin Fuksa, Josef Dostál, Daniel Havel, Jan Štěrba, 

Lukáš Trefil, Jaroslav Radoň, Filip Dvořák. Prokázalo se, že vzhledem k OH v Riu máme na čem 

stavět. Věřme, že uvedení závodníci budou zdrávi, bude se jim dařit a že k výkonnosti těchto borců 

patřících do světové špičky se během olympijského cyklu přiblíží někteří další reprezentanti. 

Vrcholem sezóny 2013 bylo MS v Duisburgu,  kde se nejvýrazněji prosadily naše posádky 

úspěšné na OH v Londýně. Čtyřkajak měl na MS vzhledem k suverénním triumfům na SP a ME 

oprávněné ambice na vítězství, nakonec získal stříbro, které je historickým úspěchem. Deblkanoe 

dokázala v Duisburgu vytěžit dokonce dva cenné kovy! Dvojnásobný mistr Evropy Martin Fuksa 

bohužel nemohl do sbírky kovů z MS přispět kvůli problémům s kolenem.  

Všem zainteresovaným trenérům, funkcionářům, lékařům, fyzioterapeutům, masérům i 

technickým pracovníkům, kteří se o sportovce starali, patří veliké poděkování. Samozřejmě největší 

dík patří sportovcům a to nejen těm, kterým se nakonec medaile podařilo získat. Neocenitelný je 

přínos všech trenérů v klubech, kteří prací s mládeží dokázali dovést závodníky k vrcholovému sportu. 

Momentální výkonnostní úroveň reprezentace rozhodně patří k nejvyšším v historii. Podle aktuálních 

výsledků juniorské reprezentace se dá odhadovat, že by někdo z nadějných juniorů mohl v budoucnu 

dospělou reprezentaci opět posílit. 

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Hottmar, reprezentační trenér  

 

Maratonci 
 

Reprezentační družstvo bylo řízeno desátým rokem Tomášem Ježkem. Členové rady vedení 

družstva jsou Pavel Dufek a Martin Kolanda. Kromě konzultační a poradní činnosti významně 

http://www.kanoe.cz/


pomáhají vedením družstva a technickou asistencí na všech závodech. K výběru sportovců do 

reprezentačního družstva pro jednotlivé závody bylo použito předem stanovených a Výborem SRK 

ČSK schválených nominačních kritérií. Sportovní příprava maratonců probíhala v režii a podle 

možností resortních středisek nebo jejich mateřských klubů.  

 

V letošním roce se členové maratónského družstva a další zájemci zúčastnili patnácti 

vytrvalostních závodů. Z rozpočtu ČSK byly zajištěny starty na MS v Dánsku, ME v Portugalsku a 

částečně na Světovách hrách v Kolumbii. Na mezinárodním závodu K4 Valladolid a K2 Sella ve 

Španělsku nás reprezentovali čtyři resp. dva závodníci na pozvání a náklady pořadatele. Na vlastní 

náklady se zúčastnilo několik závodníků maratónů v JAR, Holandsku, Dánsku, Irsku, Itálii a Francii. Z 

domácích akcí absolvovali někteří maratonci Orlický maraton, NZ na Zbraslavi, maraton ČB - Praha, 

Mistrovství republiky v Týně n/Vltavou, Zvíkovský maratón a Krumlovský maratón. 

 

Na Mistrovství Evropy v Portugalsku startovalo sedm závodníků. Z malé, ale úspěšné výpravy 

přivezli Hrochová na K1 a Adam – Odvárko na K2 dvě stříbrné medaile, Březina na C1 přidal čtvrté 

místo. ME se zúčastnilo 19 států. Jediná naše veteránská loď měla také medaili. 

 

Světových her v Kolumbii se zúčastnilo 9 sportovců. Na nejprestižnější závod neolympijských 

sportů jsme měli nakonec přiděleno od ICF 11 míst pro sportovce. Účast na akci byla finančně 

nákladná. Částečně byly pro výjezd výpravy koncentrovány prostředky z plánovaného rozpočtu RDM, 

částečně vypomohl Český olympijský výbor, část byla řešena finanční spoluúčastí nominovaných. 

Z důvodů nezařazení této soutěže do hodnocení úspěšnosti sportu na MŠMT, a nezájmu sportovců 

k nastaveným kriteriím finanční spoluúčasti, jsme ji plně neobsadili. Za účasti 18 států byly přesto 

naše výsledky dobré, i když poznamenané nízkou mezinárodní účastí. Z hlediska mediální prezentace 

průběhu, výsledků a úspěchů českých sportovců na Světových hrách, které se intenzivně věnovala 

Česká televize a olympijský výbor, to byla dobrá reklama kanoistického maratonu v ČR. Závodilo se 

netradičním způsobem, na poměrně krátké trati, a maratónci si také vyzkoušeli systém rozjížďka – 

finále. Výkony však závodníci podali dobré. O stříbrnou medaili se postarali na K2 muži Ježek – 

Mládek, tři pátá místa zajeli na K2 Kucián – Pavlík, na K1 ženy Hrochová a C2 Dlouhý – Dubský. V 

C1 muži dojel Březina šestý. 

 

Vrcholem sezóny bylo MS v Kodani, kde startovalo 16 našich reprezentantů. Letos se 

mimořádně dařilo Anně Kožíškové, která získala 2 medaile. Na K1 vybojovala stříbrnou a na K2 

s Lenkou Hrochovou bronzovou. Další bronz přidali junioři na C2 Hájek – Hájek. Šesté místo 

vybojovali na K2 Adam - Odvárko, osmé místo na K1 Hrochová, šestnácté místo na K2 bratři 

Pavlíkové a devatenácté Zbirovský v juniorech. Ostatní naši závodníci skončili za polovinou 

startovního pole. Závodu veteránů se zúčastnilo čtrnáct českých sportovců a získali ve svých 

kategoriích 4 zlaté a dvě další medaile. Celkem se MS zúčastnilo 30 států. Reprezentační družstvo 

dospělých skončilo v bodovém hodnocení států na skvělém třetím místě za Maďary a Španěly. 

 

Kategorie do 23 let, vypisovaná na MEM i MSM, stále nemá pro ČSK žádný význam 

pro přidělování státních finančních prostředků, nezapočítává se do výpočtu dotace svazu ze státního 

rozpočtu. Proto jsme ji, i vzhledem k absenci výrazných individualit, neobsazovali. Ve světě je 

kategorie „U23“ mnoha státy početně obsazována a jsou zde k vidění i velmi dobří závodníci. Letošní 

MS bylo celkově jedno z velmi kvalitně a početně dobře obsazené ve všech kategoriích. 

 

Z celkového pohledu se držíme se třemi medailemi v druhé skupině států za maratonskými 

velmocemi jako je Maďarsko, Španělsko a JAR. V reprezentaci poslední roky postupně končí zkušení 

a úspěšní sportovci a nastupujícím mladým zatím chybí výkonnost a zkušenosti. Bez speciální 

přípravy sportovců, zaměřené na maratón, a bez nezbytné podpory maratónu jako speciální disciplíny, 

můžeme v příštích letech očekávat spíše pokles současných velmi dobrých a viditelných výsledků. 

 



V letošní sezóně byly z rozpočtu RDM finančně plně pokryty pouze dva závody, Mistrovství 

Evropy a Mistrovství světa. Účast na závodech Světového poháru byla redukována a prostředky byly 

použity na účast na Světových hrách. ME a MS a částečně jeden „netradiční“ – Světové Hry se 

spoluúčastí zúčastněných sportovců. 

Zpracoval: Mgr. T. Ježek, vedoucí RDM 

 

 

7. Komise pro soutěže veteránů při SRK ČSK  
 

Kanoističtí veteráni se v tomto roce zúčastnili řady domácích i zahraničních závodů. Nejvýznamnější 

domácí soutěží je Český pohár veteránů, jehož součástí je i mistrovství České republiky. 

 

Letos se stejně jako v loňském roce do hodnocení seriálu Českého poháru započítávalo devět závodů. 

Celkem se jich zúčastnilo 91 závodníků ze 37 oddílů ( 52 kajakářů, 26 kanoistů a 13 kajakářek). 

Systém organizace veteránských závodů je díky vstřícnosti a spolupráci se Sekcí rychlostní kanoistiky 

ČSK, a které si veteráni váží,  na vysoké úrovni. 

 

Z mezinárodních závodů je třeba zmínit účast a medailové pozice na Mistrovství Evropy 

v kanoistickém maratonu, kterého se zúčastnili pouze dva závodníci, ale byla z toho bronzová medaile. 

Pro veterány prestižní soutěže  World Masters Games se letos zúčastnilo 12 závodníků a získali 

celkem 41 medailí ! Na Mistrovství světa v maratonu v dánské Kodani vycestovalo 14 závodníků a 

domů si přivezli celkem  8 světových medailí (4-2-2). Máme tedy čtyři tituly mistrů světa. 

 

Z výsledků je patrné, že ani za hranicemi nedělají veteráni české kanoistice ostudu. Veškeré zahraniční 

výjezdy se uskutečnily na vlastní náklady závodníků a členů doprovodu. Na závěr bychom chtěli 

poděkovat výboru ČSK, členům STK a Petru Mokrému za vstřícnost a spolupráci při přihlašování na 

zahraniční soutěže a při řešení celé problematiky veteránské kanoistiky. 

 

Zpracovala: Barbora Vernerová 

 

 

 

 

 

 

 

  


