
A/ Hodnocení 2015 
1/ MS Londýn 
Přípravě na MS byla podřízena veškerá příprava od října 2014 do samotného MS. 
Důležitost tohoto závodu byla násobena tím, že na tomto závodě jsme bojovali o 

kvóty na OH 2016 a navíc závodníci získávali body do domácí nominace. 
Proto považuji za nejdůležitější, že mohu konstatovat, že jsme dokázali 

kvalifikovat plný počet 4 lodí pro OH. 
Hodnocení jednotlivých výsledků. 
Kajak muži. 

Tato kategorie se stala jednoznačně naší nejúspěšnější, když Jiří PRSKAVEC po 
fantastické riskantní jízdě, získal zlatou medaili. Velkým překvapením bylo 

vystoupení mladého kajakáře Ondřeje TUNKY, který dokonce dokázal zvítězit 
v semifinálovém závodě a v konečném pořadí získal výborné 9. místo. 
Vavřinec HRADILEK předvedl tradičně jednu z nejrychlejších jízd závodu. Tři 

trestné doteky ho ale připravily o finálovou účast. 
Kajakáři zakončili toto mistrovství vynikající jízdou v závodě týmů, ve kterém 

dokázali jednoznačně zvítězit. 
Kajak žen 
Byl naší další velmi úspěšnou disciplínou 

Kateřina KUDĚJOVÁ, s naprostým přehledem a klidem dokázala zvítězit, čímž 
dokázala doplnit naši fantastickou bilanci.   

Štěpánka HILGERTOVÁ 8. místo v závodě jednotlivců, 1. místo v závodě týmů. 
Štěpánka tímto výsledkem dokázala, že se vždy dokáže výborně připravit na 
nejdůležitější závod sezony. 

Veronika VOJTOVÁ nastoupila do závodu jako náhradnice za zraněnou Karolínu 
GALUŠKOVOU a předvedená solidní jízda postačila na 21.místo. 

Kajakářky završily svoje skvělé vystoupení vítězstvím v závodě týmů. 
Kanoe žen 

Kateřina HOŠKOVÁ  2. místo v závodě jednotlivců, 2. místo v závodě týmů.  
Hošková vynikající jízdou dokázala držet krok s největší favoritkou Foxovou, se 
kterou prohrála ve finále nepatrným rozdílem 

Tereza FIŠEROVÁ věkem ještě juniorka, předvedla velmi solidní jízdu, která 
stačila na semifinálové 15.místo. Navíc svým klidem přispěla k získání 2.místa 

v závodě týmů. 
Monika JANČOVÁ . 22. místo v závodě jednotlivců, 2. místo v závodě týmů.  
Tato mladá a velmi perspektivní závodnice si nedokázala zcela poradit s jednou 

z nástrah kvalifikační tratě, což znamenalo nepostup do semifinálového závodu. 
Kanoe dvojic. 

Nemá smysl si zastírat, že výsledky v této kategorii, byly pro nás největším 
zklamáním, protože naše dvě dvojice figurovaly na 2. a 3. místě konečného 
pořadí světového poháru. Proto skutečnost, že ani jedna z těchto dvojic 

nedokázala postoupit do finále byla samozřejmě těžko omluvitelná. Co mne ale 
na druhou stranu naplňuje optimizmem, že podle průběžných mezičasů patřily 

obě dvojice k nejrychlejším a závod pokazily pouze v jednom konkrétním místě, 
navíc se jedná o velmi mladé závodníky, u kterých je předpoklad dalšího 
zlepšování. 

Ondřej KARLOVSKÝ – Jakub JÁNĚ  14. Místo v individuelním závodě, 5.místo 
v závodě týmů. Co bych chtěl připomenout, že právě tato dvojice dokázala 

kvalifikovat místo na OH 
Jonáš KAŠPAR – Marek ŠINDLER 19.místo v individuelním závodě, 5.místo v 
závodě týmů, umístění se kterým nemohli být samozřejmě spokojeni 



Třetí nominovanou posádkou byla dvojice Tomáš KOPLÍK – Jakub VRZÁŇ, kteří 

skončili těsně za branami semifinále na 22.místě  
Kanoe jednotlivců  

Michal JÁNĚ 
Po výborné jízdě, která ho vynesla na 14. místo, byl našim nejúspěšnějším 
kanoistou v tomto závodě, který navíc kvalifikoval místo pro OH. 

Svoji premiéru na MS si odbyl Tomáš RAK, který průběžně bojoval se zraněním 
ramene a skončil na 26 místě. 

Stanislav JEŽEK 30. místo v závodě jednotlivců, 14. místo v závodě týmů. 
Myslím, že nemá cenu zakrývat, že Stanislav Ježek byl považován za adepta na 
medailové umístění, proto s umístěním, na které se dostal díky minutí jedné 

z branek, nemohl být nikdo spokojen. 
2/ ME Lipsko 

Nebylo tak úspěšné, jako mistrovství světa. Podle mne hlavním důvodem horších 
výsledků, byl malý prostor na přípravu mezi našimi nominačními závody a 
mistrovstvím. 

Co se týká hodnocení výsledků, je nejcennějším zisk bronzové medaile  
Kateřiny KUDĚJOVÉ 

Dalším výborným výsledkem je 6.místo Jiřího PRSKAVCE  
Další velmi dobré výsledky, které stojí za připomenutí, jsou 8.místo Štěpánky 

HILGERTOVÉ, 9.místo Moniky JANČOVÉ, 9. místo Michala JÁNĚHO, 10 místo 
Stanislava JEŽKA a finálové umístění dvojice Jonáš KAŠPAR – Marek ŠINDLER. 
Za velký úspěch též považuji získání tří stříbrných medailí v závodě týmů a to 

v kategoriích kanoe mužů, kanoe žen a kanoe dvojic.  
 

3/ Série závodů světového poháru. 
Stejně jako v předchozích letech, bylo tradičně ponecháno rozhodnutí na 
závodnících a jejich osobních trenérech, zda a na kterých závodech chtějí 

startovat. Proto celkové výsledky je zapotřebí brát s rezervou. V celkovém pořadí 
nejlepšího výsledku dosáhla singlkanoistka Kateřina HOŠKOVÁ , která skončila na 

vynikajícím  2. místě.  stejně jako dvojice Jonáš KAŠPAR – Marek ŠINDLER. a 
dále 3.místo dvojice Ondřej KARLOVSKÝ – Jakub JÁNĚ. Umístění našich 
deblkanoistů dokazuje, že stále patří mezi absolutní špičku a výsledek na MS byl 

spíš výjimkou. 
Potvrzením výborné výkonnosti v letošním roce bylo 3. místo Ondřeje TUNKY na 

kajaku mužů v konečném pořadí SP 
 
Úplně nakonec bych se chtěl zmínit o naší účasti na OH test závodu v Rio De 

Janeiro na konci listopadu, po kterém následovalo několikadenní soustředění. 
K samotné akci bych chtěl jenom konstatovat, že samotná trať, organizace i 

sportovní zázemí, po všech stránkách předčily naše původní očekávání. 
 
Z plánu akcí, který naleznete mezi přílohami je zřejmé, že naši prioritou je 

příprava na OH. Jen pro zajímavost, naši nejlepší závodníci v místě OH stráví 
přibližně 60 dnů. 

V další příloze najdete nominační kritéria pro letošní sezonu. 
 
Na závěr bych se chtěl zmínit o nominačních kritériích pro rok 2017. Protože 

jsem si vědom, že tato kritéria přesahují dobu mého funkčního období, které je 
do konce roku 2016, dovolil jsem si s ohledem na jednoznačný souhlas trenérské 

rady stanovit kritérium pro mistry Evropy a medailisty z OH, které zajistí 
zařazení těchto lodí na první místo nominace 2017            


