
Zpráva o činnosti oddílů za rok 2017 

Členská základna 

Český svaz kanoistů, sekce kanoistiky na divoké vodě registruje dle údajů registračního a 
výsledkového portálu rvp.results.cz k 31.12.2017 118 oddílů 1, ve kterých je zapsáno 3 479 členů. 

Nicméně v registru jsou dosud uvedeny také oddíly, které činnost nevyvíjí, dle požadavků nového 
Občanského zákoníku nedodaly registrované stanovy a nestaly se zapsaným spolkem, jejich zástupce 
se nepodařilo kontaktovat, případně u nich došlo k oficiálnímu ukončení činnosti. Tyto oddíly budou 
v průběhu letošního roku z registru rvp.results.cz odstraněny. 

Dle oficiálních údajů pro odběr svazových známek tedy Český svaz kanoistů, sekce kanoistiky na 
divoké vodě registruje k 31.12.2017 86 aktivních oddílů, ve kterých je zapsáno 3 119 členů. 

Zastoupení oddílů v jednotlivých žebříčcích 

Na základě výsledků soutěží ve slalomu a ve sjezdu za rok 2017 bylo na webu www.kanoe.cz 
zveřejněno celkem 11 žebříčků. 2 

V jednotlivých žebříčcích registrujeme celkem 77 oddílů (57 Čechy, 20 Morava), které mají alespoň 
v jednom z těchto žebříčků zařazeného sportovce. 

37 oddílů (29 Čechy, 8 Morava) v žebříčcích nemá zařazeného ani jednoho závodníka. Zde je třeba 
uvést, že podmínkou pro zařazení do žebříčku NKZ, ČPJ, ČPž, je bodování alespoň ve dvou závodech, 
což znamená umístění dvakrát do 35. místa. 

Dále z této analýzy vyplívá, že 30 oddílů se věnuje pouze slalomu, 5 oddílů pouze sjezdu a závodníci 
42 oddílů startují v obou sportovních disciplínách. 

Pouze 6 oddílů registrujeme ve všech 11 žebříčcích. Těmi nejvšestrannějšími oddíly jsou: UP 
Olomouc, KK Brno, TJ Šumperk, KK Roudnice, Bohemians Praha a VS Tábor. 

 Žebříček  Oddíly zařazené v 
žebříčku 

Sl
al

om
 

ČP 29 
NKZ 31 
ČPJ 29 
ČPž 29 
Oblast Č. 64 
Oblast M. 36 

Sj
ez

d 

ČP 32 
ČPJ 24 
ČPž 23 
Oblast Č. 42 
Oblast M. 26 

 

 

                                                             
1 Celkem 118 oddílů. Z toho 4 oddíly ´´cizinci´´ mají dohromady 3 členy a do další analýzy nejsou započítány. 
2 Slalom: (ČP, NKZ, ČPJ, ČPž, Oblastní žebříček Čechy a Oblastní žebříček Morava), sjezd: (ČP, ČPJ, ČPž, Oblastní 
žebříček Čechy a Oblastní žebříček Morava). 
 



Počet startujících v jednotlivých mistrovských soutěžích 

MČR dospělých - slalom MČR dorostu - slalom MČR žáků - slalom 
2015 Praha - Troja 132 2015 České Vrbné 176 2015 Brandýs n/L 180 
2016 Lipno 142 2016 České Vrbné 193 2016 Brno 210 
2017 Praha - Troja 156 2017 Roztoky 256 2017 Brandýs n/L 219 

- Počet startujících na MČR ve slalomu je dán počtem postupových míst do soutěže ČP. 
V průběhu posledních tří let dochází pouze k pozvolnému nárůstu díky vyššímu počtu 
startujících v kategorii C1Ž, dále udělování výjimek pro mladé závodníky a také nové kategorii 
C2mix. 

- V MČR dorostu došlo v roce 2017 ke skokovému nárůstu o více než 60 startů, který byl 
zřejmě způsoben nižší obtížností tratě.  

- V počtu startujících na MČR žáků dochází k setrvalému nárůstu bez ohledu na obtížnost tratě. 
 
MČR dospělých – sprint MČR dorostu - sprint MČR žáků - sprint 
2015 Roudnice n/L 109 2015 České Vrbné 107 2015 Brandýs n/L 97 
2016 Roudnice n/L 117 2016 České Vrbné 107 2016 Brno 99 
2017 České Vrbné 141 2017 Roztoky 146 2017 Brandýs n/L 116 

- V MČR dorostu ve sprintu registrujeme stejně jako ve slalomu výraznější nárůst startujících 
v roce 2017.  
 
   MČR dospělých - sjezd MČR dorostu - sjezd MČR žáků - sjezd 
2015 Kamenice 43 2015 Postřelmov 130 2015 Postřelmov 68 
2016 Lipno 69 2016 Postřelmov 161 2016 Postřelmov 96 
2017 Lipno 72 2017 Postřelmov 193 2017 Postřelmov 117 

- Na MČR na Kamenici v roce 2015 startovalo závodníků méně, roky 2016 a 2017 přibližně na 
stejné úrovni 70 startů. 

- Na společném MČR dorostu a žáků v Postřelmově dochází za poslední 3 roky k plynulému 
nárůstu v počtu startujících, cca 30 startů/rok.      

Dotace na financování sportovní činnosti 

Oddíly sdružené v ČSK mohou žádat o dotace z různých zdrojů. V závěru loňského roku bylo možné 
podat žádost o dotaci MŠMT s názvem ´´Můj klub´´. Dále své programy vypisují kraje a také obce. 
Protože podmínky pro přidělování dotací jsou obvykle navázány na skutečnou členskou základnu 
mládeže, je nutné věnovat pozornost přesné evidenci členů jak v registru RVP, tak registru ČUS, které 
by v ideálním případě měly vykazovat stejné počty členů. 
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