
Hodnocení činnosti reprezentačního družstva sjezdařů v roce 2015 

Nejdůležitější sportovní akcí v roce 2015 bylo Mistrovství světa ve sprintu ve Vídni (Rakousko). Prioritou byly 
kvalitní výsledky na MS. Druhou zásadní akcí bylo Mistrovství Evropy v Banja Luce (Bosna a Hercegovina) – 
pro specialisty na dlouhý sjezd – hlavní akce roku. 

Dalším důležitým úkolem bylo zajistit co možná nejkvalitnější podmínky pro přípravu širšího reprezentačního 
družstva sjezdařů. Rozšířené družstvo by mělo tvořit základ úspěšných vystoupení na dalších vrcholných 
podnicích v letech 2016-2018. Ke stejnému cíli směřovalo také pokračování ve velmi kvalitní spolupráci s 
reprezentačním družstvem juniorů a družstvem do 23 let. Vedoucím trenérem tohoto družstva je Lukáš Novosad.  

Hlavním cílem v sezóně 2015 bylo Mistrovství světa, k němu směřovala veškerá příprava. Ovšem pro závodníky 
specializující na dlouhý sjezd bylo nejdůležitější akcí ME. Samotnému MS předcházely 1 výcvikový tábor 
v místě konání akce. Na trati ME se neuskutečnil ani jeden výcvikový tábor. Základem pro úspěšnou sezonu 
bylo dlouhodobé soustředění v únoru a březnu ve Španělsku.  

Mistrovství světa se konalo na umělé slalomové dráze ve Vídni. Samotná dráha je přečerpávaná a díky tomu je 
zatočena na jednu stranu –levou. Toto vedlo k obrovskému znevýhodnění u kanoistických disciplín (singl kanoe 
závodníci pádlující na levé straně a debl kanoe se zadákem pádlujícím na levé straně). Naše reprezentace se 
s tratí seznámila na výcvikovém táboře, který se konal pouze tři dny před konáním soutěže (ostatní plánovaná 
soustředění se nekonala z technických důvodů – pokažená čerpadla). Konečná bilance tří medailí z 
individuálních závodů, tří medailových umístění v závodech družstev – to jsou údaje vypovídající o síle Českého 
sjezdového družstva. Jako pozitivum pro další dobré výsledky se jeví slušná vyrovnanost ve všech kategoriích. 
Největší plus je, že individuální medaile vybojovaly závodnice juniorského věku a tak o budoucnost sjezdu by 
mělo být postaráno. 

Podrobný přehled výsledků je v příloze MS - umístění. Jmenovitě bych vyzdvihl největší úspěchy: 

Největší individuální úspěchy sjezdaři na divoké vodě dosáhli v kategorii kajaku žen. Anežka Paloudová  
vybojovala stříbrnou medaili a Martina Satková medaili bronzovou. Po dlouhé době jsme měli dvě ženy na 
stupních vítězů v individuálním závodě. Ve finále byla ještě Klára Paďourová – 11. místo. Družstvo skončilo 
druhé. 

Singl kanoe žen – všechny tři startující byly do osmého místa – Martina Satková vybojovala stříbrnou medaili, 
Anežka Paloudová byla pátá a Radka Valíková byla osmá. 

Těsně za stupni vítězů skončili debl kanoisté – Marek Rygel a Petr Veselý skončili čtvrtí, a na pátém místě 
skončili  Ondřej Rolenc a Jan Šťastný. Ve finále byli ještě Michal Šrámek a Lukáš Tomek – deváté místo. 
V deblech jsme také urvali bronzovou medaili v družstvech (Šrámek – Tomek, Rygel-Veselý, Šťastný – Rolenc). 

Kajak mužů - Richard Hála porazil o pár setinek Tomáše Slováka a skončil osmý. Tomáš byl devátý. Hlídka 
kajakářů (Hála, Slovák, Jan Olejník) – byla třetí.  

Na singl kánoi vybojoval páté místo Lukáš Novosad, sedmý byl Antonín Haleš. Ve finále byli i další singl 
kanoisté - Ondřej Rolenc skončil na desátém a Vladimír Slanina na jedenáctém místě. V družstvech 
singlkanoisté (Novosad, Haleš, Rolenc) byli čtvrtí. 

Ziskem tří individuálních a tří medailí ze závodu družstev se Česká republika umístila na třetím místě 
v hodnocení národů. Mistrovství světa potvrdilo vysokou úroveň českého sjezdu.  

 

Mistrovství Evropy se konalo na krásné řece Vrbas. Konečná bilance pěti medailí z individuálních závodů  a 
osmi medailových umístění v závodech družstev – to jsou údaje vypovídající o síle Českého sjezdového 
družstva. Jako pozitivum pro další dobré výsledky se jeví slušná vyrovnanost ve všech kategoriích. Podrobný 
přehled výsledků je v příloze ME - umístění. Jmenovitě bych vyzdvihl největší úspěchy: 

Nejúspěšnější kategorií byla singl kanoe žen - Radka Valíková se stala mistryní Evropy v dlouhém sjezdu, ve 
sprintu byla třetí. Anežka Paloudová byla třetí v dlouhém sjezdu s ve sprintu byla šestá. Společně s Eliškou 
Čapákovou byly dvakrát stříbrné v závodě družstev. 

Singl kánoe mužů - Ondřej Rolenc vybojoval stříbro ve sprintu a čtvrtý byl v dlouhém sjezdu. Pátý v dlouhém 
sjezdu a desátý ve sprintu – Vladimír Slanina. Antonín Haleš byl šestý v dlouhém sjezdu a osmý ve sprintu. 
Devátý ve sprintu a sedmý v dlouhém sjezdu byl Lukáš Novosad. V družstvech singlkanoisté (Slanina, Haleš, 
Rolenc) byli zlatí ve sprintu  a stříbrní v dlouhém sjezdu . 

Individuální úspěchy sjezdaři na divoké vodě  i v kategorii kajaku mužů. Richard Hála byl druhý ve sprintovém 
 závodě a devátý byl v dlouhém sjezdu.  Kamil Mrůzek byl v dlouhém sjezdu pátý, 13. místo ve sprintu.   Tomáš 



Slovák byl šestý v dlouhém sjezdu a desátý ve sprintu. Hlídka kajakářů (Mrůzek, Hála, Slovák) byla druhá 
v dlouhém sjezdu a třetí ve sprintu. 

Debl kanoisté Filip Jelínek a Václav Kristek byli v dlouhém sjezdu osmí. Posádka Daniel Suchánek a Jan Jílek  
byla osmá ve sprintu. V deblech jsme vybojovali stříbrnou medaili v dlouhém sjezdu (Suchánek – Jílek, Rygel – 
Veselý, Jelínek – Kristek) a bronzovou v závodech družstev (Šrámek – Tomek, Suchánek – Jílek, Rygel – 
Veselý).  

Kategorie kajak žen -  osmá byla Eliška Čapáková ve sprintu. 

Ziskem pěti individuálních a osmi medailí ze závodu družstev se Česká republika umístila na druhém místě 
v hodnocení národů. Mistrovství Evropy potvrdilo vysokou úroveň českého sjezdu.  

 

Závěrem bych chtěl poděkovat oddílům za  vytvoření podmínek pro přípravu reprezentantů. Jsou to zejména 
oddíly jejichž dres v roce 2015 oblékali sjezdoví reprezentanti: Bohemians, KK Brno, Český Krumlov, Česká 
Lípa, Dukla, Litovel, Olomouc, Pardubice, Písek, USK, Vysoké Mýto, Žatec. 

Velký podíl na výkonech pak měl i realizační tým, který v roce 2015 pracoval ve složení: 
Knebel Robert – hlavní trenér, asistenti a trenéři kategorií – Novosad Lukáš, Šťastný Michal, fyzioterapeut – 
David Lisický. O mediální obraz družstva po celý rok se staral a video z Mistrovství světa i Evropy do České 
televize dostal David Knebel. Aktivní členkou mezinárodní sjezdové komise je Líba Rolečková. 
 
Hodnocení sezóny schválila TR dne: 3.11.2015 


