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Děkujeme za pouštění vody v rámci pořádání ČPV Jihlava:

Děkujeme za vstřícou spolupráci v rámci čerpání Dotací

Z dotace ve výši 10 000 Kč jsme pořídili sportovní vybavení do miniposilovny v areálu loděnice.

Město Brno podpořilo v roce 2021 činnost klubu - vodáckého oddílu částkou 204 000 Kč. Dotaci ve výši 130 000 Kč 
jsme využili na úhradu části nákladů spojených s provozem areálu loděnice a sportovního střediska KáČaTa. Částku 
59 000 Kč jsme využili na pokrytí části nákladů spojených s účastí našich členů na soutěžích ČPV. Částku 15 000 Kč 
na doplnění vybavení a pokrytí části nákladů spojených s nesoutěžními letními akcemi klubu (Puťák po Dyji a letní 
akce v Čenkovicích).

Naši činnost v roce 2021 podpořil Český svaz kanoistů částkou 120 270 Kč.

Část dotací od Národní sportovní agentury, připadající ve výši 182 916 Kč na vodácký oddíl, jsme v roce 2021 využili 
následovně. Částku 90 000 Kč jsme využili na náklady spojené s provozem areálu KáČaTa a částku 92 916 Kč na 
obnovu sportovního vybavení a úhradu nákladů spojených s nesoutěžní činností vodáckého oddílu.

Uvedené dotace nejsou celkové částky, které obdržel spolek KTL Brno od jednotlivých dárců, ale jen poměrné částky,  přisluhující vodáckému oddílu a areálu Káčata.





o oblibě svědčí každoročně se zvyšující účast. Jen Vodácký 
maškarní bál jsme museli bohužel letos opět zrušit, protože byl 
plánovaný zrovna v době, kdy začala řádit nová mutace COVID-19 
a velká část organizátorů i účastníků onemocněla nebo se ocitla 
v karanténě.  
Zřejmě nejvýznamnější z naší činnosti je celoroční práce s mlá-
deží. Daří se organizovat pravidelné tréninky na vodě i mimo ni. 
Od listopadu se podařilo na zimní sezónu opět zajistit bazén. 
Naši mladí i staří Ostříži vybojovali řadu vynikajících umístění v 
jednotlivých závodech ČPV a mnozí se neztratili ani v celkových 
výsledcích. V hodnocení oddílu patříme již několik let mezi tři 
nejlepší v ČR v mládeži i dospělých. Těchto vynikajících výsledků 
jsme mohli dosáhnout i díky podpoře z rozpočtu města Brna, ze 
kterého jsme na soutěžní činnost získali částku 59 000 Kč. Díky 
tomu jsme mohli trochu šetřit peněženky rodičů zejména při plat-
bách za dopravu a startovné a naši mládežníci se mohli zúčastnit 
všech závodů. 
Všichni si jistě užili divokou vodu v zahraničí i tuzemsku, protože 
v roce 2021 byly na jaře a na začátku léta vynikající vodní stavy. 
Populární jsou také lyžařské akce v Čenkovicích. O tom, že se 
práce s mládeží daří, svědčí i činnost těch nejmenších budoucích 
vodáků ve skupině Káčátka. Nejen, že mají pravidelné schůzky, 
ale i pro ně bylo uspořádáno několik víkendových akcí. Nanesou-
těžní činnost jsme získali 92 916 Kč z NSA a 15 000 Kč z rozpoč-
tu města Brna. Tyto prostředky byly využity opět hlavně na dopra-
vu a doplnění nezbytného turistického vybavení.  
Mimo sportovní a turistické činnosti je také třeba zvelebovat náš 
areál. Díky podpoře městské části Komín 10 000 Kč se podařilo 
dovybavit naši miniposilovnu. Každý rok je třeba areál připravit 
před sezonou tak, aby mohl provoz probíhat bez potíží. Jedná se 
především o úpravu hřišť, úklid celého areálu, rozmístění laviček, 

slovo přeDseDy 
teXt: DaviD fojtík 

Člověk se ani nenadál a ta naše modrá koule už zase oběhla 
Slunce a rok 2021 je definitivně minulostí. Jaký byl? Jak jinak 
než úspěšný! Přesto, že jsme se stále ještě potýkali a asi i na-
dále budeme potýkat s „proticovidovými opatřeními“, podařilo 
se realizovat mnoho akcí a víceméně fungovat normálně. Ruka 
organizací, které nám nemalou měrou poskytují finanční podpo-
ru na činnost, byla rovněž štědrá. I my jsme se stali na začátku 
léta dárci, když jsme věnovali červnové tržby na pomoc obcím 
zasaženým tornádem. Na konto diecézní charity jsme věnovali 
30 000 Kč.  
Letos jsme také pořádali několik akcí pro širokou vodáckou 
veřejnost. Již tradičně jsme zajistili 4x splutí Jihlavy. Moc děku-
jeme za spolupráci zaměstnancům z vodní elektrárny Mohelno 
ze skupiny ČEZ a vedení ČEZ za zajištění dostatečného průtoku, 
bez vody se splouvat nedá. Další významnou akcí pro veřejnost 
bylo pořádání dvou závodů Českého poháru vodáků v jednom 
víkendu, v sobotu 19. 6. na Jihlavě a v neděli 20. 6. na Svratce 
pod přehradou Vír. Organizace dvou závodů během jednoho 
víkendu je velice náročná a nebyla by možná bez podpory sou-
časné i bývalé členské základny, rodičů, manželek a dalších 
kamarádů vodáků i nevodáků. Trať i organizace obou závodů 
byla účastníky chválena, a tak je třeba všem kteří pomáhali moc 
poděkovat. Speciální dík si zaslouží Láďa Kolář, který měl na 
starosti stavbu a bourání tratí včetně materiálu. Dík patří také 
povodí Moravy a společnosti EG.D ze skupiny E.ON za umož-
nění pouštění vody v požadovaném množství a době i přes 
komplikace s rekonstrukcí hráze VD Vír 2. Všechny námi orga-
nizované akce podporoval finančně ČSK sekce vodní turistiky. 
Myslím, že se také vydařil dětský den, který organizuje městská 
část Komín, my tuto akci již řadu let podporujeme a zajišťujeme 
bezplatné půjčování lodí a další činnosti v našem areálu,  



během sezony o údržbu travnatých ploch, které byly v uplynu-
lém roce díky příznivému počasí a hlavně dokonalé péči v přímo 
ukázkové kondici. Po ukončení sezony zase vše uklidit a bojo-
vat s listím. Z důvodů bezpečnosti musela být velice radikálně 
redukována vrba u schodů do řeky a následně potom zpracová-
na veškerá dřevní hmota, které bylo požehnaně. Je nutné stále 
udržovat i technická zařízení. Byla kompletně opravena čerpa-
dla, k venkovním sprchám byly namontovány filtry, které chrání 
senzory, ve filtrační stanici v suterénu byla vyměněna náplň 
aktivního uhlí, byla vyčištěna studna a byl vyměněn pracovní 
válec a koš u ruční pumpy. Byla provedena revize veškerého 
elektrického zařízení a rekonstrukce hlavního přívodu energie 
do areálu. A bylo provedeno vylepšení jištění v čerpadlovém 
domku a také další rekonstrukce osvětlení v loděnici. Mimo tyto 
vyjmenované činnosti je zde veliká spousta drobné práce.  
Díky patří všem brigádníkům a mezi nimi Honzovi Fojtíkovi, 
pilotovi závodní sekačky, se kterou pravidelně krouží po areálu a 
udržuje trávník a Jaromíru Vrátníčkovi, který věnuje práci na udr-
žení a zvelebení areálu pravidelně jeden den v týdnu bez nároku 
na honorář. Na zvelebení a provoz areálu jsme získali podporu  
90 000 Kč z NSA a 130 000 Kč z rozpočtu města Brna. 
Dalo by se psát dál a jistě jsem na něco zapomněl, tak věřím, že 
to opraví další autoři na následujících stránkách. Na závěr bych 
chtěl všem ještě jednou poděkovat za jejich sportovní reprezen-
taci oddílu, instruktorům za péči, kterou věnují mládeži a popřát 
nám všem, aby rok 2022 byl neméně úspěšný, aby nám sloužilo 
zdraví a pozvat Vás k aktivní účasti na našich akcích, zejména 
pak opět na ČPV Jihlava a Svratka v termínu 11. a 12. 6. 2022.

Tak Ahooj na vodě nebo aspoň u vody.



vÝsleDky čpv 2021

Přes veškerou snahu mnoha oddílů uspořádat letošní závody 
Českého poháru vodáků, bylo mnoho závodů zrušeno. 
I tak tuto sezónu v rámci výsledků považujeme za úpěšnou. 
Snad se i nám v přístím roce podaří uspořádat závody ČPV 
s velkou účastí, jak tomu bylo v minulých letech.

celkové výsledky dospělí
1.  VK Slavia Hradec Králové 
2.  VO Racek DDM Brno 
3.  VOKTL Brno 

celkové výsledky mládež 
1.  VK Slavia Hradec Králové 
2.  VOKTL Brno 
3.  VO Racek DDM Brno 

celkové k1 ženy
1.  Čechmánková - VO Racek 
2.  Neumanová - VO Racek
3.  Říhová - VOKTL Brno 
4.  Hodaňová - VOKTL Brno

uskutečněné akce  
v roce 2021 
Soustředění Vír – náhrada za ČPV Sázava
Soustředění České Vrbné
Splutí Jihlava
Soustředění České Vrbné – náhrada za ČPV Blani-
ce
ČPV Svratka a ČPV Jihlava
Splutí Jihlava
Rakousko pro pokročilé
Rakousko pro začátečníky
Čenkovice 
Technika na Víru
Puťák po Dyji - Káčátka
Splutí Jihlava
ČPV Úhlava
Splutí Jihlava
ČPV Teplá a Střela
ČPV Hamerák
Lanové Centrum PROUD



káčátka 
teXt: anička

Letos Káčátka oslavila své třetí narozeniny, pěkně se nám 
rozrostl ten „vodácký potěr“, jak by řekl Honza Fojtík, náš vo-
dácký guru, hlava pomazaná. Je nás už 25, další členy bohužel 
nenabíráme.  
Pravidelné tréninky jsme kvůli Covidu zahájili až na jaře, 
ale s o to větším nadšením. Vzhledem k věku dětí mají trénin-
ky hravou formu, místo klasického posilování a běhání hraje-
me pohybové hry a snažíme se dětem ukázat všechny možné 
i nemožné sportovní aktivity. Jednou za měsíc brázdíme řeku 
Svratku na kanoích a ti větší i na kajacích. Venku jsou Káčátka 
celoročně, není špatného počasí, ale špatně oblečených Káčá-
tek. Dokonce i v prosinci nás uvidíte běhat po loděnici a jejím 
okolí, zima nám není, jsme neustále v pohybu:) KáČáTka



káčátka na Dyji 
teXt: anička

Letos v srpnu jsme se rozhodli uspořádat putovní tábor i s 
těmi nejmenšími členy oddílu, s Káčátky. Vybrali jsme řeku Dyji, 
třídenní putování ze Znojma do Hevlína se spaním v přilehlých 
kempech a tábořištích. Cílem bylo nejen nechat děti přičuchnout 
k vodáctví, ale taky je trochu seznámit s věcmi kolem: táborák, 
kotlíkový guláš, kofola na špagátu za kanoí a večerní kytarov-
ka. A málem bychom zapomněli na cíl primární, děti utahat. 
Tak utahaní jsme byli především my rodiče a instruktoři, dětem 
totiž všechna pádlovací únava ihned po ukončení daného úseku 
zmizela, bolavé ručičky se zázračně vyléčily a začala odpolední 
a večerní zábava v kempu. Celkově se první společný puťák  
Káčátek vydařil a určitě není poslední, tak zase brzo na vodě. 
Ahoj! 

Akce byla částečně hrazena z dotace 
Statutárního města Brna (č. sml. 5121093016).



ostříži 
teXt: vojta

Letošní rok sice začal skrz omezení spojená se šířením pande-
mie nejistě, ale i přes opatrný začátek se nakonec vyvedl velmi 
dobře, dokonce srovnatelně s roky před pandemií. Sice jsme 
se museli obejít bez zimní přípravy na bazénech a v posilovně, 
o to více jsme ale vše doháněli, jak roztály sněhy a pandemie 
ustoupila. Hned jak to bylo možné, vyjeli jsme na řeky v okolí a 
vodácké kanály blíž i dál. Prvním uskutečněným letošním závo-
dem ČPV byla v červnu dvojice ČPV Svratka a ČVP Jihlava, které 
se tradičně konají pod taktovkou našeho oddílu. V tomto „domá-
cím“ prostředí se několik našich závodníků umístilo na medailo-
vých pozicích.
Příprava letních zahraničních akcí byla ztížená omezením ces-
tování přes hranice, proto jsme pro hlavní letní zájezd zvolili 
Rakouské Alpy. Akce byla koncipovaná dvoufázově. První fáze 
s těžšími řekami pro zkušené Ostříže, druhá fáze v okolí Salzy 
pro všechny už od nejmladších. Dále naši členové využili letního 
počasí pro splutí několika řek v Alpách v menších skupinkách. 
Poslední srpnový víkend jsme tradičně potrénovali na Čertových 
proudech na Vltavě.
Na podzim se naši závodníci účastnili v rychlém sledu všech 
konaných ČPV: Úhlava, Teplá a Střela a Hamerák. Mezi závo-
dy stihli vzít naše nejmladší Ostříže dvakrát na splutí Jihlavy, 
pro několik nejmladších vodáků vůbec první splutí řeky. Účast 
na závodech byla podpořena Statutárním městem Brnem a to 
částkou 59 000 Kč. Nesoutěžní aktivity oddílu byly podpořeny 
Národní sportovní agenturou ve výši 92 916 Kč. V tomto roce 
se nám podařilo částečně obnovit stárnoucí vybavení a pořídit 
několik nových kajaků.

 
 



čpv svratka - vír 
teXt: onDra

Oraganizaci závodu ČPV bere každý oddíl velice vážně. Je to 
vlastně otázka hrdosti a ukázka vlastní organizace. Vše musí 
být připraveno do detailu, na nic se nesmí zapomenout a tak 
všechno začíná dávno před termínem závodu. Závody ve Víru 
jsou navíc závody s tradicí.  
Pod Vírskou přehradu vyrážíme s kumpánem Čůčou brzo (až 
moc), takže na místě čekáme a klábosíme o ženách a ter-
mínech, kdy je možné nechat je doma a vyrazit na vodu. Pak 
konečně přijeli kluci s dodávkou z ČPV Jihlava. A už to všechno 
jede jak na drátkách. Tahají se brány přes řeku, podle stanove-
ného plánu. Věší se bannery sponzorů, staví se zázemí občer-
stvení. Pracujeme až do soumraku. Přijíždějí první závodníci 
- letos je pěkná účast. Večer trávíme u ohně a bavíme se o 
vodě, lodích a vyprávíme si vodácké zážitky. Každý z nás nějaký 
má (každý někde plaval) a každý má nějaký ten vtípek. Noc je 
krásná, plná hvězd. Ráno se probouzím, hledám Čůču. Ten je o 
50 metrů dál než původně. Ještě v polospánku mi nadává, že 
hrozně chrápu. Ohrazuji se tím, že jsem nic neslyšel. Po ranní 
koupeli (Svratka je tu opravu hodně studená), se opět přidávám 
k organizaci závodu. A pod taktovkou vedoucího závodu Davida 
Fojtíka se závod rozbíhá - rozdávají se závodní čísla, následuje 
porada a výklad trati. Všichni se usmívají, je tu super atmosféra. 
Při samotném závodě stojíme na branách a zapisujeme průjez-
dy, které se připočítávají k výsledkům. Po projetí poslední lodě 
vše rychle balíme. 
Organizace závodu ČPV není zájezd, to je čistá vodácká práce.  
A místo, kde se ukáže, jak spolu táhneme za jeden provaz.

Akce proběhla za finanční podpory Českého svazu kanoistů.



soustřeDění na víru 
teXt: onDra

Bohužel Brno nemá slalomový kanál, kde by se dala trénovat 
technika jízdy na divoké vodě. A než to tak bude (spousta z nás 
bude mít vousy až na zem), bude muset našinec jezdit různě 
po světě. Naštěstí je celkem blízko Vírská přehrada se svoji 
extrémně studenou, ale hlavně tekoucí vodou, plnou kamení a 
překážek. Výhoda tohoto krásného místa je, že můžete trénovat 
kombinace přejezdů mezi branami, trénovat záchranu a všech-
no to dění na vodě sledovat ze břehu a tím se dál zlepšovat. 
Protože i koukáním na vodu a řešením situací se vodák učí.  
A v tomto duchu jsme i my strávili krásný slunný víkend pod 
Vírskou přehradou. 



čpv Hamerák 
teXt: Denisa

Určitě se všichni shodneme, že Hamerák je i přes tradičně 
nepřející počasí nejzajímavější závod ČPV. Proto byla i tento 
rok účast vysoká. Sraz na loděnici byl v 16 hodin a vzhledem k 
tomu, že navazování trvalo jako obvykle déle, než se předpoklá-
dalo, do kempu jsme dorazili až za úplné tmy.  
Druhý den ráno nás hned po snídani čekal výklad trati. Startovali 
jsme jako jedni z prvních, proto jsme se hned převlékli do hyd-
ra a připravili na start. Po vyčerpávajícím závodě jsme všichni 
ocenili občerstvení, které si pro nás dole organizátoři připravili. 
Tento rok na nás bohužel nečekal všemi oblíbený vlak, který by 
nás dopravil zpět do kempu, ale museli jsme se spokojit jen s 
autobusem, kde bylo navazování lodí chaotičtější než obvykle. 
Když jsme podruhé sjeli vrchní část Hameráku, počkali jsme 
společně s mladšími členy oddílu na výklad trati Hameráčku, 
což je zkrácená verze závodu. Děti poté zajely úspěšně i svůj 
závod. Z našeho oddílu se nejlépe umístili Filip Drobek, který byl 
i přes tři ťuknuté branky na 2. místě v kategorii junioři, a Oliver 
Hamerský, který v kategorii hochů obsadil krásné 6. místo.
 V noci taky vzniklo několik kajakovníků. Pár lodí majitelé 
našli ráno na střeše a dvě byly pověšené na stromech. Novinkou 
však bylo dílo vystavené hned za chatkami. Visela tam totiž na 
stromě popelnice plná Wernerů a jiných drahých pádel.
Druhý den jsme si naposledy sjeli celý Hamerák. Na oběd nám 
konečně vylezlo sluníčko, a tak jsme se mohli ohřát. Po sychra-
vém víkendu byla půda značně rozmáčená. Ferďase zapadlého 
v bahně jsme museli silou roztlačit a pak ještě kousek cesty 
podložit kola dřevěnými prkny, která ležela opodál. Domů jsme 
se vrátili unavení, ale zato se skvělými novými zážitky. 
 
Akce byla částečně hrazena z dotace Statutárního města Brna 
(č. sml. 5121092780).



cHalupa čenkovice 
teXt: marta

V půlce července jsme, po dnech strávených pádlováním na 
divoké vodě, vyrazili na pohodou akci do lyžařské chalupy  
v Čenkovicích. Zde se vyskytuje pouze voda tekoucí z kohout-
ku a v potoce a ... v zatopeném lomu, kde je parádní koupání. 
Necelý týden pobytu byl naplněný výlety po blízkém i vzále-
nějším okolí, koupáním v lomu mezi Čenkovicemi a Bystřcem, 
pečením trdelníků na ohni a buchet v kachlových kamnech, 
sběrem borůvek a výrobou marmelády. Ta obsahovala 100% 
dětské práce. Od prvotního sběru suroviny, přes nákup skle-
nic, cukru a pektogelu v místní samoobsluze, po výrobu, 
plnění a ... ochutnávání. Nesnědli jsme všechno a tak si každý 
domů odvezl výslužku v podobě borůvkové marmelády.  
 
Akce byla částečně financována z rozpočtu Statutárního 
města Brna, dotačního programu Volnočasové aktivity dětí  
a mládeže (č. sml.: 5121093016) částkou 1 500 Kč.









Výroční zpráva 2021
KTL Brno
Vodácký oddíl KáČaTa

Všechna práva vyhrazena.

Není povoleno kopírovat text, 
ani jinou část publikace 
bez svolení. 

www.kacata.cz


