
Zprá vá o č innosti druž stvá U23 slálom 2015 

 

 Zimní příprava většiny členů RDU23 probíhala na trati v Al Ain, kde se v klimaticky příznivých 

podmínkách podařilo zajistit velmi kvalitní trénink pro nadcházející sezónu. Poměrně malá skupina dala 

přednost odcestování na trať v australském Penrithu.  Vzhledem k finanční náročnosti MS v Brazílii zimní 

příprava probíhala na náklady sportovních center a závodníků samotných, bez přispění z rozpočtu RD 

U23.  

V roce 2015 ICF sestavila termínovou listinu, kdy vrchol sezóny věkové kategorie do 23 let se 

uskutečnil prakticky ještě před jejím domácím začátkem v posledním dubnovém týdnu.  Do Foz du Iguacu  

jsme odcestovali s třítýdenním předstihem jako jedna z prvních zemí.  Na MS jsme získali celkem 5 

medailí z toho jednu individuální a čtyři ze závodu družstev. Jiří Prskavec se stal podruhé v kariéře 

Mistrem světa do 23 let a spolu s Ondřejem Cviklem a Petrem Binčíkem získali titul i v závodě družstev. 

Karolína Galušková v rozhodujících okamžicích finálového závodu udělala několik chyb a ty jí stály 

medailové umístění. Její konečné 5. místo je jistě velice pěkné, ale pro nás i Karolínu samotnou bylo 

v danou chvíli zklamáním. Lukáš Rohan také nezopakoval svou vítěznou jízdu ze semifinále a obsadil 6. 

místo. V zatím stále neolympijské kategorii C1 ženy Jana Matulková skončila na osmém a Monika Jančová 

na devátém místě. Především Monika jela na své poslední MS této věkové kategorie pro medaili a tak i 

její vystoupení bylo spíše zklamáním. V kategorii družstev jsme obsadili dvě druhá a dvě třetí místa a 

v pořadí národů jsme zvítězili. 

Po příletu z Brazílie měli členové družstva 10 dní do začátku nominačních bojů do RD. Do 

seniorského družstva se prosadil Jiří Prskavec, Karolína Galušková a Monika Jančová. 

Druhým vrcholem sezóny bylo ME U23, které se konalo na nám dobře známé trati v Krakově v 

Polsku. Nejlepšího výsledku zde dosáhla Monika Jančová a Jiří Prskavec, kteří se stali Mistry Evropy. Třetí 

místo v individuálním závodě obsadila Jana Matulková na C1 ženy. Ondřeje Cvikla jeden dotyk na brance 

odsunul z medailové pozice na 6. místo, Pavlína Zástěrová byla devátá a Lukáš Rohan obsadil desátou 

pozici.  Ziskem 5 medailí z toho tří individuálních a dvou v závodě družstev ČR obsadila opět první pozici. 

Část družstva RDU23 se zúčastnila mezinárodního závodu v Italském Meranu a Ivrei. Konkurence 

na těchto závodech byla spíše z řad domácích závodníků, ale přesto byly tyto akce hlavně z motivačního 

hlediska velmi přínosné. Díky vyjetým kvótám ICF měli závodníci do 23 let možnost startu na dvou 

světových pohárech, což bylo jistě přínosem pro jejich budoucí kariéru. Vedení družstva doporučuje 

uspořádání World ranking race na území ČR. 

 

 

 



Klady uplynulé sezóny: 

 Dobré výsledky - zisk celkem 10 medailí z MS U23 a ME U23 (4 individuálních a 6 ze 

závodu družstev). 

 Slušné finanční zajištění týmu, i přes značnou finanční náročnost akcí, především MS v Brazílii. 

 Velmi dobrá spolupráce realizačního týmu, závodníků a osobních trenérů, většina týmu měla na 

obou vrcholných závodech své osobní trenéry. 

 Velmi dobrá spolupráce při zajištění závodního servisu s realizačním týmem RDJ. 

 Vyrovnaný rozpočet s malým příspěvkem nejúspěšnějším závodníkům na sezónu 2016 

 

Zápory uplynulé sezóny: 

 Celkově nižší výkonnost družstva, reálnou šanci na zisk individuální medaile mají maximálně  tři 

až čtyři závodníci. 

 Malé množství finálových umístění. 

 Nedostatečná výkonnost v kategorii C2 

 Zdravotní problémy a dlouhodobý tréninkový výpadek Karolíny Galuškové 

 Velká závodní vytíženost závodníků, kteří jsou členy RDA 

 Extrémní finanční náročnost MS 2015 –  Brazílie 

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem osobním trenérům, kteří měli hlavní podíl na přípravě a 

úspěších reprezentantů. Oběma vedoucím resortních sportovních center za skvělou spolupráci a podporu 

týmu a v neposlední řadě také sekretariátu ČSK DV.   

 

Pr ehled vý sledku  RD U23 v roče 2015 

 

MS U23 Foz du Iguacu - Brazílie  

K1M  1. místo (finále)      Jiří Prskavec 

  23. místo (semifinále)    Petr Binčík 

  33. místo (semifinále)    Ondřej Cvikl 

  1. místo     družstva  



 

K1Ž  5. místo (finále)     Karolína Galušková 

  12. místo (semifinále)    Barbora Valíková 

  21. místo (semifinále)    Sabina Foltysová 

  3. místo     družstva 

 

C1M  6. místo (finále)     Lukáš Rohan 

  13. místo (semifinále)    Jakub Mrůzek 

  26. místo (semifinále)    Martin Říha 

  3. místo     družstva 

 

C1Ž  8. místo (finále)     Jana Matulková 

  9. místo (finále)     Monika Jančová 

  11. místo (semifinále)    Anna Koblencová 

  2. místo     družstva 

 

1. místo v pořadí národů (2/1/2) 

 

ME U23 Krakow - Polsko  

K1M  1. místo (finále)      Jiří Prskavec 

  6. místo (finále)     Ondřej Cvikl 

  50. místo (kvalifikace)    Petr Binčík 

  6. místo     družstva  

 

 



K1Ž  9. místo (finále)     Pavlína Zástěrová 

  11. místo (semifinále)    Barbora Valíková 

  27. místo (kvalifikace)    Kateřina Dušková 

  1. místo     družstva 

 

C1M  10. místo (finále)    Lukáš Rohan 

  14. místo (semifinále)    Martin Říha 

  25. místo (kvalifikace)    Matyáš Lhota 

  5. místo     družstva 

 

C2M  7. místo (finále)     Lukáš Rohan – Martin Říha 

  11. místo (semifinále)    Jan Vrublovský – Petr Novotný 

  4. místo     družstva (Matějka - Větrovský) 

 

C1Ž  1. místo (finále)     Monika Jančová 

  3. místo (finále)     Jana Matulková 

  17. místo (kvalifikace)    Anna Koblencová 

  3. místo     družstva 

 

1. místo v pořadí národů (3/0/2). 

 

 

 

 

V Al Ain 8.1. 2016      Mgr. Jiří Prskavec – trenér RD U23 


