
Hodnocení činnosti reprezentačního družstva sjezdařů v roce 2013 

Nejdůležitější sportovní akcí v roce 2013 bylo Mistrovství světa ve sprintu ve Slovinském Solkanu. Jasnou 

prioritou tudíž byly kvalitní výsledky na MS. Druhou zásadní akcí bylo Mistrovství Evropy v Bovci ve 

Slovinsku – 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 2014-2016. Ke stejnému cíli směřovalo také pokračování ve velmi kvalitní spolupráci s 

reprezentačním družstvem juniorů.  

Největší posun se v roce 2013 odehrál na poli trenérském – došlo k vytvoření družstva do 23 let. Vedoucím 

trenérem tohoto družstva se stal Lukáš Novosad. Trenérkou seniorské kategorie žen se stala Michala Mrůzková. 

Jak už bylo řečeno hlavním cílem v sezóně 2013 bylo Mistrovství světa, k němu směřovala veškerá příprava. 

Základem pro úspěšnou sezonu bylo dlouhodobé soustředění v únoru a březnu ve Španělsku. Samotnému MS 

pak předcházely 2 výcvikové tábory v místě konání akce.  

Mistrovství světa se konalo na velice lehké slalomové dráze v Solkanu. Jelikož samotná dráha nemá parametry 

ani co se týče délky tratě, tak závod startoval asi dvacet vteřin nad kanálem a končil cca 15 sekund pod ním. 

Naše reprezentace se s tratí dostatečně seznámila na výcvikových táborech před konáním soutěže. Konečná 

bilance dvou 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 čtyřech kategoriích – jen kajak žen po odchodu opor stále pokulhává.  

Podrobný přehled výsledků byste měli mít v příloze. Jmenovitě bychom chtěli vyzdvihnout největší úspěchy: 

Největší individuální úspěchy dosáhla kategorie kajaku mužů. Richard Hála porazil o pár setinek Tomáše 

Slováka a bral bronzovou medaili. Hlídka kajakářů Tomáš Slovák, Richard Hála a Karel Slepica získala titul 

mistrů světa.  

Bronzovou medaili vybojovali i debl kanoisté Ondřej Rolenc a Jan Šťastný. Michal Šrámek a Lukáš Tomek byli 

šestí. V deblech jsme také urvali bronzovou medaili v družstvech (Šrámek – Tomek, Mornštejn-Veselý, Šťastný 

– Rolenc). 

Na singl kánoi vybojoval sedmé místo Ondřej Rolenc, osmý byl Lukáš Novosad. V družstvech singlkanoisté byli 

stříbrní. 

Trojice gladiátorek na singlkanoi byla v osmičce – Radka Valíková byla pátá, Lenka Lagnerová šestá a Eliška 

Čapáková byla sedmá. 

Kategorie kajak žen trochu pokulhává -  Jiskřičkou do budoucna může být deváté místo mladé Klárky 

Paďourové. 

Ziskem dvou individuálních a tří medailí ze závodu družstev se Česká republika umístila na třetím místě 

v hodnocení národů. Mistrovství světa potvrdilo vysokou úroveň českého sjezdu.  

 

Jak bylo řečeno – top akcí bylo MS ve sprintu. Na druhou stranu pro závodníky specializující se na dlouhý sjezd, 

bylo nejdůležitější akcí ME. Ovšem vzhledem k nepřízni počasí (buď voda nebyla a nebo jí bylo moc) se na trati 

ME neuskutečnil ani jeden výcvikový tábor.  

Mistrovství Evropy se konalo na překrásné řece Soče. Nebyl by to sjezd na divoké vodě, aby celou akci 

nepoznamenalo počasí. Vlivem masivních srážek se neustále měnil nejen časový program, ale i trať závodu. 

Nakonec se vše odjelo na zkrácené trati (bez slalomové trati) – ovšem v jednu chvíli výpravy trénovaly i na zcela 

náhradní trati nad Bovcem. Konečná bilance šesti medailí z individuálních závodů  a šesti medailových umístění 

v závodech družstev je velice pozitivní.  

Podrobný přehled výsledků je v příloze. Jmenovitě bychom chtěli vyzdvihnout největší úspěchy: 

Nejúspěšnější kategorií byla singl kánoe mužů - Ondřej Rolenc vybojoval stříbro v dlouhém sjezdu a bronz ve 

sprintu, čtvrtý byl ve sprintu Lukáš Novosad. V družstvech singlkanoisté byli zlatí ve dlouhém sjezdu a stříbrní 

ve sprintu. 

Individuální úspěchy brali i kajakáři. Kamil Mrůzek byl v dlouhém sjezdu druhý a Tomáš Slovák se stal ve 

sprintu také vícemistrem Evropy. Richard Hála byl navíc šestý ve sprintovém  závodě. Hlídka kajakářů pak 

získala titul mistrů Evropy ve sprintu.  



Singl kanoistka  Radka Valíková byla třetí v dlouhém sjezdu a stříbrná ve sprintu. 

Debl kanoisté Michal Šrámek a Lukáš Tomek byli čtvrtí ve sprintu. Posádka Lukáš Uncajtik a David Lisický 

byla šestá v dlouhém sjezdu. V deblech jsme urvali dvě bronzové medaile v obou závodech družstvech. 

Kategorie kajak žen – tam byla sedmá Anna Zástěrová ve sprintu a dlouhé družstvo bylo třetí. 

Ziskem šesti individuálních a šesti 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 2013 oblékali sjezdoví reprezentanti: Bohemians, Český Krumlov, Česká Lípa, 

Dolní Kounice, Dukla, Litovel, Olomouc, Opava, Pardubice, Písek, Technika Praha, USK, Vysoké Mýto. 

Velký podíl na výkonech pak měl i realizační tým, který v roce 2013 pracoval ve složení: 

Knebel Robert – hlavní trenér, asistenti a trenéři kategorií – Michala Mrůzková, Novosad Lukáš, Šťastný 

Michal, fyzioterapeut – David Lisický. O mediální obraz družstva po celý rok se staral a video z Mistrovství 

světa i Evropy pro Českou televizi natočil David Knebel. Aktivní a dlouholetou členkou mezinárodní sjezdové 

komise je Líba Rolečková. 

Díky za pozornost. 

 

Sjezdová termínová listina RD sjezd 2014
18.1.2014

Datum Místo Pořadatel

Nominační 

závody MS Poznámka Náhradní trať

26.-27.4. Kamenice Bohemians 2 x dlouhý

spodní 

Kamenice a 

pak Sázava

2 x dlouhý sjezd

3.-4.5. Čeňkova Pila Plzeň 

1x dlouhý, 1 

x sprint

MČR družstev 

dlouhý sjezd 

Radešov - 

Anín, Sušice-

Čepice 

sprint k lasicky                                                    

dlouhý sjezd - cíl Rejnštejn a 

dojet do Radešova

24.-25.5. Veltrusy Bohemians 2 x sprint sprinty přes celý kanál

23.-24.8. České Budějovice Pardubice

MČR družstev 

sprint + MČR 

veteráni sprint

2 x sprint

30.-31.8. Lipno Litovel

MČR dlouhý + 

MČR sprint
sprint a dlouhý sjezd

5.-15.6. MS Valtelina Itálie závody 10.-15.6.

16.-22.6. SP Unken Německo dlouhý 19.6. 

16.-22.6. SP Lofer Rakousko sprint 21.6., dlouhý 22.6.

25.-29.6. SP Vídeň Rakousko závody 28.-29.6.

6.-15.11. Ardeche Francie závod 8.11.

sprint dlouhý sjezd 

Čeňkova Pila Čeňkova Pila (NE)

Veltrusy (SO) Kamenice (SO)

Veltrusy (NE) Kamenice (NE)

18.-25.1. Tauplitz

(14. ) 21.2-9.3. EmpuriaBrava

1.-6.4. Hanušovice (Sázava)

5.-9.5 Valtelina

26.-30.5. Valtelina

15.-21.9. Palfau

6.-14.12. Livigno

Plán akcí schválila TR sjezd dne: 30.9.2013

České poháry dospělých 2014  ----- Nominační závody do RD sjezd 2014

Mezinárodní závody 2014

VT RD sjezd 2014

Nominační závody na MS 2014 a SP 2014

 


