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VÝROČNÍ ZPRÁVA



Děkujeme za finanční dar:

VODÁCKÝ ODDÍL KTL 
je největší v Brně a má jak rozsáhlou základnu vodáků, tak 
rozsáhlou činnost s širokým rozpětím pro různé výkonnos-
ti, zájmy a věkové kategorie. Plán akcí zahrnuje akce pro 
širokou vodáckou veřejnost, akce výkonnostní i expediční, 
rekreační a výcvikové, zimní přípravu v areálu loděnice, 
výcvik na bazéně i jiné aktivity – volejbalové, lyžařské, 
cyklistické, turistické a poznávací. Vodácký oddíl mládeže 
„Káčata“ má dlouhou tradici již několik generací a patří k 
předním vodáckým oddílům mládeže. Členská základna 
je členěna na vlastní kmenové vodáky, kteří tvoří aktivní 
základ oddílu a příspěvkové – „klubové“ členy, kterými 
jsou stálí účastníci našich vodáckých akcí a dále uživatelé 
našich hřišť, volejbalisté, nohejbalisté a stálí rekreační 
návštěvníci. Umístění našeho areálu, jeho vybavení, do-
stupnost a „genius loci“ tvoří ze střediska KáČaTa jedno z 
hlavních brněnských tělovýchovných a rekreačních center. 
Areál nabízí rozsáhlé sociální a hygienické zázemí.

Další zajímavé informace najdete na

www.kacata.cz

Děkujeme za pouštění vody v rámci pořádání ČPV Jihlava:

Děkujeme za vstřícou spolupráci v rámci čerpání dotací:

Pokud máte zájem stát se sponzorem vodáckého oddílu KTL,
určitě nás kontaktujte. Podpora rozvoje mládeže je vždy tím nejlepším sponzor-
ským darem. A u nás si můžete být jistí, že jej aktivně a dobře využijeme.





ROK 2018/19 V AREÁLU LODĚNICE
TEXT: JAROMÍR VRÁTNÍČEK

Před začátkem sezony se uskutečnily, tak jako každý rok, brigády na kterých se po zimě upravoval spor-
tovní areál. Největší penzum práce bývá odvedeno na úpravách hřišť, pod vedením Zbyňka Lazara bylo 
dokončeno dětské hřiště, byla provedena rekonstrukce venkovní sprchy a bylo postupně zpracováváno 
dřevo z polomu a nuceného pokácení dvou topolů.
David Fojtík byl zvolen do výboru vodní turistiky při ČSK, kde byl pověřen zpracováváním aktivit mláde-
že. Jeho účast ve vrcholném orgánu mám přináší bezprostřední informace z dění v ČSK. David je také 
vůdčí osobností při pořádání volného splutí Jihlavy a organizace ČPV.
Tak jako již několik roků nazpět se členové našeho oddílu podíleli na uspořádání dětského dne pod pa-
tronací radnice Komín. Jmenovitě Kolář, Chládek, Drozdková, Hodaňová, Holas a Martikan. Tato aktivita 
je vždy velice dobře hodnocena ze strany radnice a má u účastníků velice kladný ohlas.
Pro zlepšení podmínek pro trénink byly během roku zakoupeny dva kajaky RPM za 23 990 Kč a jeden 
kajak DAGGER AXIOM za 22 145 Kč. Mimo to byl inventář doplněn o pádla a další drobnější vybavení.
Pro zlepšení stavu zařízení areálu byla dodavatelsky provedena rekonstrukce elektroinstalace v čer-
padlovém domku a v pingpongárně za 13 000 Kč, dále také dodavatelsky byla provedena rekonstrukce 
rozvodů vody v suterénu za 15 795 Kč. Tato rekonstrukce byla úvodní akcí při plánované úpravě posi-
lovny, která bude využívána v zimním období místo málo navštěvované a finančně náročné tělocvičny. 
Na úpravách prostoru posilovny se podílí řada členů oddílu. Po několika letech příprav byla obnovena 
podezdívka plotu u zadního vchodu. S velkým přispěním Pavla Chládka začala obnova nátěrů horní 
budovy. Brigádnicky byl opraven starší vlek Agados, který potřeboval generálku. Tak jako každý rok 
se musí členové oddílu podílet na likvidaci spadaného listí, které již třetí rok plníme do kontejneru a 
necháme zlikvidovat.

Pro rok 2019 jsme museli znovu řešit otázku obsazení místa správce. Po mnoha pokusech byla zvolena 
podle vedení oddílu velice výhodná alternativa, kdy se budou jako správce střídat dosavadní správce 
František Vlasák a Michal Bursa. Díky iniciativě Franty Vlasáka byly tržby za pronájem hřišť a areálu 
velice dobré. K dobrým finančním výsledkům přispěla velkou měrou i Marta Hanáková, která se stará o 
vyřizování žádostí a následně vyúčtování dotací z Magistrátu, kraje a MŠMT.
V roce 2019 budeme nadále pokračovat ve zvelebování celého areálu počínaje údržbou zeleně jak trávy 
v celém areálu, která vlivem velkého sucha a krtků není v optimálním stavu, tak údržby a redukci stro-
mů tak, aby nebyly nebezpečné při větrných poryvech. Údržba budov bude pokračovat nátěry potřeb-
ných ploch. Jako velice potřebná se jeví údržba a rekonstrukce oken v letní klubovně. Za úvahu stojí 
také doplnění písku do všech tří hřišť.



VÝSLEDKY ČPV 2018

1 JIŘÍ ŠŤASTNÝ VO RACEK

2 KRYŠTOF KOHOUTEK KOHOUTEK TEAM

3 MARTIN REMAR KVT RAKOVNÍK

5 JAKUB MARTIKAN VOKTL BRNO

1 RENATA NEUMANNOVÁ VO RACEK

2 JANA FOJTÍKOVÁ VOKTL BRNO

3 DAGMAR HODÁŇOVÁ VOKTL BRNO

1 VÁCLAV TESAŘÍK VO RACEK

2 VÁCLAV ČECHMÁNEK VO RACEK

3 OLIVER HAMERSKÝ VOKTL BRNO

1 JULIE KLEIBEROVÁ VK SLAVIA

2 ANNA ČECHMÁNKOVÁ VO RACEK

3 DENISA ŘÍHOVÁ VOKTL BRNO

1 VO RACEK

2 VK SLAVIA 

3 VOKTL BRNO

1 VOKTL BRNO

2 VO RACEK

3 VK SLAVIA 

K1 ŽENY

K1 MUŽI

K1 DÍVKY

K1 HOŠI

ODDÍLY DOSPĚLÍODDÍLY MLÁDEŽ



ČPV JIHLAVA 2018
TEXT: DAVID FOJTÍK (ŘEDITEL ZÁVODU)

23. června se na řece Jihlavě, v úseku hráz VD Mohelno a most  
Hrubšice, uskutečnil další ze série závodů ČPV. I přes velmi nepříznivé 
hydrologické podmínky se díky vstřícnosti ČEZ JE Dukovany podařilo 
zajistit na 3h průtok cca 12 m3/h. Na start se postavilo 129 závodníků, 
48 závodníků v kajaku mužů, 28 závodnic v kajaku žen, 5 závodníků v 
kategorii singl kánoe, 3 páry v debl kánoi, 10 párů ve třídě nafukovacích 
kánoí, 22 chlapců v kategorii kajak hoši a 12 závodnic v kajaku dívek. 
Soutěží mládeže se zúčastnilo 7 oddílů. Na 12,3 km dlouhé trati obtíž-
nosti WWI čekalo na závodníky 21 branek. 
Vzhledem ke krátkému času pouštění vody byl ponechán jen krátký čas 
mezi začátkem pouštění a startem první lodi, to bohužel vedlo k tomu, 
že několik prvních závodníků dojelo vodu. Tímto se jim velmi omlouvá-
me a pořadatel si pro příští ročníky vezme z této situace ponaučení.
Mimo výše uvedené byl závod dobře zabezpečen a trať regulérní, 
tombola bohatá a občerstvení pestré. Většina startujících byla s celým 
průběhem spokojená a trať chválila.
Do dalších ročníků si snad můžeme přát jen lepší vodní stavy a vyšší 
počet startujících, vzhledem ke kvalitě trati a pěkné okolní přírodě si 
tento závod zaslouží jistě větší počet závodníků.

Krásná začátečnická Jihlavka
a přátelská atmosféra v cíli závodu.



JMK PŘEBOR V ESKYMOVÁNÍ
TEXT: JANA FOJTÍKOVÁ

Sešli jsme se v 13 hodin před bazénem TJ Tesla. Potěšilo mě, že nás 
bylo opravdu hodně. Před závodem jsme se trochu rozjezdili a doladili 
poslední chybičky. Potom už jsme se mohli vrhnout do zápasu o tu 
nejmenší loď a nejlepší vybavení a začít závodit. 
Bylo to pár hodin fandění, pobíhání s materiálem a závodění, ale zvládli 
jsme to. Bylo dozávoděno a rozhodčí začali počítat výsledky. Pro nás 
v tu chvíli začala volná zábava, bazén byl volný a my v něm mohli 
blbnout, buď v kajacích, nebo jen tak. Bezpochyby to byla nejzábav-
nější část dne. Ale i hrátkám ve vodě byl brzy konec a přistoupilo se 
k vyhlášení výsledků.
Náš oddíl, především v kategoriích mládeže, ovládl stupínky vítězů. 
Ti, co obsadili první tři místa, se setkají znovu za čtrnáct dnů, kdy se 
utkají s konkurencí z celé republiky. 

VÝSLEDKY:
Jan Holánek – 1. místo K1 muži
David Holas – 2. místo K1 muži
Jan Hodaň – 3. místo K1 muži

Jana Fojtíková – 2. místo K1 ženy

Tomáš Holas – 1. místo K1 dorostenci

Dagmar Hodaňová – 1. místo K1 dorostenky
Marie Fialová – 3. místo K1 dorostenky

Hynek Martikan – 2. místo C1

Vladimír Machala – 1. místo K1 žactvo
Kordova Zdenka – 2. místo K1 žactvo
Oliver Hamerský – 3. místo K1 žactvo

Dáša Hodaňová si jde pro vítěztví



AKREDITOVANÝ KURZ  
VODNÍ TURISTIKY DO WW II
TEXT: JAN HOLÁNEK

Jakožto každý rok byli někteří z nás, díky dotacím a podpoře oddílu, 
vybráni na kurz pořádaný Vodáckou školou záchrany. Na kurzu jsme se 
měli naučit, jak zachránit sebe i ostatní, jak poznat nebezpečí na vodě 
a jak správně vést skupinu. Myslím, že jsme se i přes nedostatek času 
naučili nejvíc, co jsme mohli. Vyzkoušeli jsme si, jak správně vytáhnout 
někoho z válce a jak je těžké z něj dostat loď, jak poskytnout první 
pomoc, nebo vůbec co všechno je potřeba říct lidem (v našem případě 
většinou dětem) předtím, než se jede k řece a než se na ni nasedne. 
Nakonec jsme zdokonalili své „umění“ pádlovat na kánoích. Kurz jsme 
si všichni moc užili a určitě, pokud bude možnost, tak ještě na nějaký 
pojedeme.  

Honza a David zachraňují Janu z válce
(foto: Petr Ptáček)

V O D Á C K Á
Š K O L A
Z Á C H R A N Y



ČPV OTAVA A VYDRA
TEXT: JANA FOJTÍKOVÁ

Po dlouhých letech měla Otava konečně dostatek vody a tuto příleži-
tost jsme si nemohli nechat ujít.
Vyjížděli jsme už v pátek, protože cesta na Šumavu je dlouhá, ale 
závod se jel až v sobotu. Branky byly moc pěkně technicky postave-
né a mně osobně se líbilo, že tam bylo méně lidí než na jiných závo-
dech ČPV. 
Když závod skončil, sjeli jsme si závodní úsek ještě jednou bez branek 
a v Radešově jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna pokračovala dál 
po Otavě do kempu a ta druhá navázala lodě a vyrazila k Vydře. Večer 
jsme si ugrilovali něco dobrého na zub a zahráli si u ohně na kytaru. 
Spát se šlo ale brzy, protože nás čekal další náročný den.
V neděli se vyrazilo rovnou k Vydře, udělali jsme jen krátkou zastávku, 
abychom zjistili, jestli je pořád dost vody. Jel se o něco kratší úsek, než 
předchozí den, protože vody bylo méně, ale za to se jel dvakrát. Potom 
jsme přejeli k Čenkově pile a zakončili víkend ještě jedním zkráceným 
úsekem Otavy.
Byl to pro všechny bezpochyby náročný víkend, mnozí si zkoušeli, kde 
jsou jejich hranice sil, další museli překonat strach, ale všichni jsme si 
to moc užili. 

Honza a Michal na Otavě
(foto: Jakub Martikan)



SALZA – HARMONIE GENERACÍ
TEXT: ONDRA VORÁČ

Můj kamarád Mirek nikdy nebyl na vodě. Tak jsem si řekl, že všechno je 
jednou poprvé a vzal ho na Salzu. Vybavil ho neoprénem a potřebným 
vybavením. Popsal, kde je kterej válec. Co se má a nemá, když budeme 
plavat v brutálně studené vodě mezi kameny. 
Nevím proč, Mirek se mi zdál trochu nervózní, když nastupoval do auta, 
které pilotovala Marta a bonbóny rozdávala její dcerka Klárka. 
Večer jsme se sešli v kempu a nebylo nás málo. Nejlepší na tom bylo, 
že to byla opravdu harmonie generací od malinkatých dětí běhajících 
s čelovkami mezi stany, po ostřílené bardy a legendy kánoe. To vše 
vytvořilo nepřebernou směsici historek a jadrného veselí. 
Ráno to byl trochu punk, ale na nasedačku pod hrází jsme se sešli 
všichni. Málé děti na kánoikách se svými rodiči jeli jen horní úsek po 
Wildalpen. Bardi dokazovali, že rozhodně nepatří do starého železa a 
nám můžou kdykoliv ... ujet. Já a Mirek se skupinou nejzdatnějších 
kajakářů jsme pokračovali až dolů do kempu. Užívali jsme si vlny, slu-
níčko a pohodu. Na vodě jsme strávili víc jak devět hodin a do kempu 
přijeli před soumrakem. Mirek pak neměl chuť ani na pivo, o kterém 
celou cestu mluvil. Když ležel ve stanu tvrdil, že má pocit, jako by se 
stále houpal. Pak usnul a občas ze spaní vykřikl: „Pozor! Válec!“ 
Prostě to bylo super! Druhý den výlet do skanzenu a cesta domů s 
neplánovanou prohlídkou Vídně. 
Každý rok si už několik let říkám, že Salzu příště vynechám, že už ji 
znám zpaměti. Ale příští rok už bude moje dcera dost velká na to, aby 
mohla jet se mnou.

Karel a Megi na Salze – dvě generace pádlerů 
(foto: Jakub Martikan)



RAKOUSKO PRO POKROČILÉ
TEXT: JANA FOJTÍKOVÁ

Řeky: INGERING, GAIL A SILISIA

Na první jarní zájezd do zahraničí vyrazili v květnu už zkušenější kaja-
káři z našeho oddílu. Během čtyř dnů jsme měli v plánu sjet několik ra-
kouských a italských řek, které své krásy vodákům nabízejí především 
na jaře. Potýkali jsme se s nedostatkem vody, pak s jejím přebytkem, 
technickými závadami i rozmary počasí, zažili jsme i téměř expediční 
podmínky při objevování pro nás všechny neznámé Silisie. 
Kvůli dlouhým přejezdům a spíše expedičnímu přístupu jsme toho 
nachodili skoro víc, než najezdili na vodě a stíhali jsme tak jednu řeku 
za den, ale bezpochyby to stálo za to. Mně osobně se zájezd líbil a 
byla jsem neuvěřitelně nadšená pokaždé, když jsem překonala strach a 
sedla do kajaku na neznámé řece.

Honza a Jakub – kajakcross a přátelské pohlazení pádlem
(foto: Karel Mach)

Čůča, Jakub a Honza – v peřejích Chiarso
(foto: Karel Mach)



ŠWYTÁLIE
TEXT: JANA FOJTÍKOVÁ

ŘEKY: SANNA, GLENNER, VORDERRHEIN, REUSS, FURKAREUSS, 
TOCE, SESIA, SERMENZA, NOCE A RUETZBACH

O prázdninách jsme zamířili na řeky až do Švýcarska a Itálie, tento zá-
jezd jsme si zjednodušeně pojmenovali Šwytálie. Jeli jsme na deset dní 
od 29. června, někteří si ani nestihli odnést domů vysvědčení.  Cesta 
tam i následné přejezdy byly dlouhé, ale určitě jsme se v autech nenu-
dili. Začali jsme Sannou, krásnou WW III a pokračovali dalšími řekami 
v podobném duchu. Výjimkou a perličkou pro zkušené byl Furkareuss a 
horní úsek Sesie a díky Sermenze jsme si vyzkoušeli i korsický styl řek. 
Abychom nebyli celou dobu jen na vodě, okořenili jsme si zájezd 
výšlapem na jedno z italských horských sedel ve výšce 1808 m.n.m. V 
rámci tréninku na tento výšlap se na vrcholu každého sedla, které jsme 
přijížděli, dělaly kliky a dřepy.  
Zájezd jsme ukončili slalomovým kanálem na Noci. Samozřejmě 
žádný velký zájezd se neobejde bez aspoň malého zranění či ztráty 
materiálu. O zranění jsem se postarala já a mé naražené rameno při 
plavání na Sesii. A ztrátová úspěšnost našeho zájezdu je jedna prask-
lá loď a helma a dvě ztracená pádla. Takže zájezd byl velice úspěšný 
ze všech úhlů podhledu a už se moc těšíme na příští rok.  

Čůča a Katka na Noce
(foto: Jakub Martikan)



MÁJA NA VORDERRHEINU



KAREL V NORSKU



KUBŮV JUMP NA SALZE



32. VODÁCKÝ MAŠKARNÍ BÁL


