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Pravidelné tréninky 

Tréninky probíhaly v letním období (duben – říjen) na loděnici a na slalomových kanálech, v zimním 
období (listopad – březen) na 50 m bazéně v HK – především nácvik eskymáckých obratů, v tělocvičně 
ZŠ Štefánikova HK a na umělé lezecké stěně. V době nejbrutálnějších vládních restrikcí byly tréninky 
pořádány tak, abychom dostáli přikázaným omezením. 

Divoká voda 

I přes (celoevropská) vládní omezení se nám podařilo kromě sjezdů domácích řek (Krkonoše, Orlické 
hory, …) uskutečnit výpravy na řeky Itálie a Rakouska, v létě na řeku Sesia s přítoky v italském regionu 
Piemont, na rakouské řeky Salzach a Saalach a přítoky, na podzim na řeku Ötz. 
Dále byl uspořádán letní zájezd na turistické řeky v Polsku, činná byla i seakajaková sekce. 

Účast na závodech 

Pravidelně jsme se účastnili závodů Českého poháru vodáků (ČPV), který pořádá Český svaz kanoistů. 
Bohužel z důvodu vládních restrikcí se uskutečnily jen šest závodů. V celkovém pořadí jsme obsadili 
první místo v oddílech mládeže i v oddílech dospělých, tedy v nejvyšší celorepublikové soutěži v našem 
sportu. Celkové výsledky závodů ČPV 2021 – nejlepší umístění: 
1. místo Aneta Silberová v K1dívky, 2. místo  Klára Dittrichová v K1dívky, 3. místo Anežka Dvořáčková 
v K1dívky, 4. místo Kateřina hebelková v K1dívky, 3. místo Jáchym Silber v K1hoši, 4. místo Jára 
Hodek v K1hoši, 1. místo Matěj Novák a Michal Hebelka v C2mládež, 1. místo Robert Janata 
v K1junioři, 3. místo Robert Janata v K1muži, 1. místo v C1 Miloš Jenček, 1. místo Matěj a Petr 
Dittrichovi v C2d, celkové 1 místo v oddílech mládeže a 1. místo v oddílech dospělých, tedy 
v nejvyšší soutěži v našem sportu. 

Ostatní akce 

Z již tradičních akcí mimo vodu nám v roce 2021 covidisté zakázali zimní hory, ale povolili podzimní 
cyklovýlet (Tři Studně na Vysočině s parádním počasím). 

Akce pro veřejnost 

Tradiční červnový Pohádkový les pro děti jsme letos nepořádali, protože pohádkové bytosti s hadrem 
na hubě si opravdu představit neumíme. Dále se uskutečnila prosincová Mikulášská jízda po Orlici. 
Jako v minulých letech, i letos byl velký zájem o srpnový příměstský tábor na naší loděnici, takže 
přestože jsme překročili původně plánovanou kapacitu dvaceti dětí (celkem se účastnilo 30 dětí), 
museli jsme mnoho zájemců odmítnout. Opět jsme tuto akci plánovali především jako „nábor“ nových 
členů dětského oddílu a tento předpoklad se také naplnil a několik nových členů se do Vodáčku 
přihlásilo. 
Na podzim jsme pořádali jeden ze závodů Českého poháru vodáků, a to závod dětí a mládeže na 
Hamerském potoce. Poprvé jsme otevřeli i kategorie dospělých (mimo ČPV) na naší trati. Zúčastnilo se 
119 závodníků, laťka je na příště nasazena vysoko… 

Dětský oddíl VODÁČEK 

Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže. Letní tréninky na loděnici a umělých slalomových 
kanálech. Zimní tréninky – bazén, tělocvična, lezecká stěna. Víkendové akce – voda, lyže, kola. 
Pravidelná účast na seriálu závodů Českého pohárů vodáků – výsledky viz výše. V srpnu soustředění 
na slalomovém kanále v Roudnici nad Labem.  

Údržba loděnice 

Byla provedena oprava mola (I. etapa), vyvložkování komína, předláždění chodníku před klubovnou, 
oprava WC a instalace bezvodých pisoárů, nátěry brány, okenic, atd. Průběžně probíhaly opravy 
autobusu. 

Sportovní vybavení 

V rámci finančních možností probíhala obnova vodáckého vybavení – nafukovací  raft GUMOTEX 
ONTARIO a další vybavení (špricky, vodácké bundy, pádla...).  


