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Juniorské reprezentační družstvo ČR - vodní slalom a sjezd na 

divoké vodě 
 

A) Hodnocení činnosti RDJ v roce 2013  
     

Výsledkově lze rok 2013 hodnotit velmi pozitivně. Celkový zisk 23 medailí - na MSJ 

ve slalomu (5 medailí – 2 tituly mistrů světa) na MEJ ve slalomu (5 medailí) a na MSJ ve 

sjezdu – klasický sjezd + sprint (13 medailí včetně pěti titulů mistrů světa) svědčí o vysoké 

kontinuální výkonnosti našich juniorských týmů. 

 

1. Hodnocení SLALOM:     
      Reprezentační družstvo ve slalomu mělo v letošním roce dvě významné soutěže.  

 První  vrchol na MSJ ve slalomu (společně s RD do „23“ let), které proběhlo ve 

dnech 18.-21.7. v L. Mikuláš.  Závodu se zúčastnilo 45 států.   

Vynikajícího výsledku v individuální kategorii dosáhla kajakářka Amálie Hilgertová, 

která vybojovala pro české barvy zlatou medaili v individuální kategorii a spolu 

s Karolínou Galuškovou a Terezou Fišerovou získaly taktickou jízdou zlato i v hlídce. 

Výborné výsledky podali také singlkanoista Lukáš Rohan a singlkanoistka Anna 

Koblencová, kteří shodně vybojovali stříbrné medaile. Do finálové desítky (což je v silné 

konkurenci úspěch) se probojovali na K1 Ondřej Hošek (skončil sedmý) a na K1 se shodným 

umístěním (po velmi sporné 50)  pak kajakářka Karolína Galušková a také dvě velmi mladé 

deblové posádky (s příslibem do budoucna) Větrovský – Matějka a Mrázek – Rousek a 

zejména velká naděje české kanoistiky všestranná Martina Satková, která skončila těsně 

čtvrtá.  Z hlídek je nutno vyzvednout také čtvrtá místa týmů kajakářů a singlkanoistů.   

Český tým spolu s týmem U 23 zvítězil v absolutním pořadí v soutěži národů a 

stejně tak zvítězilo v kategorii  debl kanoistů i kajakářek.  

 

Dále se slalomáři zúčastnili MEJ (24 států), které proběhlo (opět společně s „23“) na 

polo-přírodní a velmi náročné slalomové dráze ve dnech  1.-4. 8. V Bourgu s.M. ve Francii.  

Zde se prosadili na stupně vítězů v individuální kategorii Karolína Galušková a 

Lukáš Rohan, kteří vybojovali stříbrné medaile a singlkanoistka Jana Matulková, která 

skončila třetí. Nejlepší kajakář 12. Onřej Hošek (15 členné finále). 

Bronzovou medaili vybojovala hlídka 3 x K1 juniorky  ve složení Galušková, 

Hilgertová, Fišerová a stříbrnou medaili  překvapivě trojice posádek Větrovský – 

Matějka, Mrázek – Rousek a Kašpar – Mrůzek.   

Z hlediska úspěšnosti se zde objevily dva negativní faktory. Objektivním problémem 

se stalo spojení závodů pro junior s věkovou kategorií do 23 let. Celá řada států spojuje 

soutěže hlídek a junioři startují za „23“, což významně snižuje počet účastnických týmů 

v jednotlivých kategoriích.  

Trať pro MEJ byla extrémně náročná a pro nás vzdálená, takže jsme neměli 

organizačně a finančně na zabezpečení VT a současně se obtížnost projevila v určité 

náhodovosti výsledků. 

 

2. Hodnocení SJEZD:  

 
Reprezentační družstvo ve sjezdu nás (možná i trochu překvapivě) úspěšně 

reprezentovalo na silně obsazeném MSJ, které se jelo také na řece Saalach v Loferu 

v termínu 9.-13. 7. (účast 19 států).  
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K nejúspěšnějším závodníkům patřila v kategorii K1 a C1  a to v klasickém sjezdu i ve 

sprintu Martina Satková tři zlaté a jeden bronz z individuálních kategorií a další medaile 

z hlídek. Překvapivé výkony podala posádka Jelínek – Zapletal, která zvítězila (2 x zlato) 

jak v klasickém sjezdu, tak ve sprintu (infarktový závod) 

Velkým a příjemný překvapením bylo druhé místo Terezy Brožové jak v klasiku, tak 

ve sprintu a také 3. místo mladičké Barbory Bayerové ve sprintu na C1 

 Solidních výsledků dosáhli kajakáři, i když na medaile v individuálních kategoriích 

nedosáhli – přivezli stříbro ze soutěže hlídek (Stefan, Zieris, Neubert) ve sprintu, 

singlkanoisté (Šmoldas, Kristek, Paták)  pak vybojovali ve sprintu bronz.   

 

 

Základní příprava členů RDJ probíhala v jednotlivých mateřských oddílech a byla  

koordinována trenérskou radou RDJ cestou Sportovních center mládeže ČSK-DV (zařazeno 

celkem 107 závodníků) a dvou rezortních sportovních center mládeže - VSC MŠ ČR a 

ASC Dukla. Příprava v rámci jednotlivých RDJ byla organizována na celé řadě společných 

výcvikových táborů a soustředění cca 9 ve slalomu i sjezdu, zaměřených zejména na techniku 

a trénink hlídek.  

Podařilo se splnit i úkoly v oblasti kontroly tréninkového procesu – u obou družstev 

proběhlo  jarní  (březen 2013 ) komplexní testování (motorické testy obecné i speciální 

výkonnosti).  

Příprava ve slalomu i sjezdu probíhala pod vedením níže uvedených trenérů, kteří 

vytvořili stabilizované realizační týmy se zárukou zajištění odborného tréninkového procesu 

a budou (s určitými obměnami zejména ve sjezdové specializaci) pokračovat i v příštím roce.   

 

 

Zodpovědný trenér RDJ slalom a sjezd:  RNDr. Jiří Kratochvíl 

 

Slalom:      Sjezd:     

Vedoucí trenér: Jiří Kratochvíl   Vedoucí trenér: Tomáš Kutý  

K1m:  1. Pavel Přindiš    K1m:   1. Tomáš Slovák    

C2m: 1. Kamil Křempek    C2m: 1. David Lisický 

K1ž: 1. Jiří Kratochvíl    K1ž: 1. Pavla Knéblová 

C1m: 1. Rudolf Rozsypal    C1m: 1. Lukáš Novosad 

C1ž:    1. Vítězslav Hric                                            C1ž: 1.Tomáš Kutý 

 

Zdravotní zabezpečení: Vítězslav Hric, David Lisický 

 

Oddíly, které zabezpečovaly přípravu reprezentantů  -  medailistů z MEJ a MSJ: 

 

Slalom: Sušice, USK Praha, Kralupy, Č. Budějovice, Opava, Dukla Brandýs, Valašské  

Meziříčí, Spoj Brno, Roudnice 

 

Sjezd:    Bohemians Praha, Dukla Brandýs, Litovel, Olomouc, Trutnov, Val. Meziříčí, Opava,  

Soběslav, KK Veselí, KK Brno 

         

Praha, říjen 2013 

                                                                                                  RNDr. Jiří Kratochvíl,     

                                                                                         zodpovědný trenér RDJ slalom a sjezd
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B) Koncepce činnosti RDJ na rok 2014 (přesah 2015)  

 

1. Úvod 
 V rámci předkládané koncepce předpokládáme, že se příprava bude i nadále odvíjet 

v rámci zavedeného komplexního systému péče o talenty ve slalomové i sjezdové 

specializaci s cílem úspěšné juniorské reprezentace s konečným cílem úspěšnosti zejména 

seniorské reprezentace včetně soutěží do „23“ let.  

 Vedoucí trenér a trenérská rada RDJ  kromě vlastní trenérské činnosti (příprava a 

realizace akcí) má za úkol koordinovat všech složky zabývající se přípravou mladých 

závodníků v daném systému - návaznost oddíly, SCM, VSC-M a ASC-M, juniorská 

reprezentace…  
Systému přípravy by měla odpovídat i organizace mistrovských i nemistrovských 

soutěží v rámci ČSK-DV. Za dlouhodobé soutěže (motivační)  spojené s kontrolou a 

prokazováním výkonnosti lze považovat v hierarchické návaznosti  Český pohár žáků  

(s prosazováním filozofie motivační a setkávací -  spíše než výkonnostní), Český pohár 

uniorů (jako hlavní předmětný závod využívaný pro nominaci do RDJ, MEJ, MSJ a 

zařazování do SCM) a částečně  Český pohár seniorů,  které lze současně využít jako 

závodů motivačních a  také nominačních na konkrétní akce a do jednotlivých reprezentačních 

družstev.  

 

Sledovaný systém soutěží (odborná garance): 

 

Český pohár žáků sl. + sj. 

Český pohár juniorů sl. + sj. 

Mistrovské soutěže žáků, juniorů 

 
Vedoucí trenér RDJ ve spolupráci s trenérskou radou v  rámci výše uvedeného systému  

 

řídí:  

a) činnost reprezentačního družstva juniorů slalom a sjezd 

b) činnost reprezentačního družstva juniorů slalom a sjezd do 16 let (OH naděje a SP juniorů) 

c) ve spolupráci s vedením „23“ činnost „promotion“ teamu slalom a sjezd 

d) zajišťuje organizaci nominačních závodů, přípravu a účast na Olympijských hrách mládeže  

    v roce 2014 v Nanjingu 

 

koordinuje: 

a) činnost Sportovních center mládeže ve vztahu k oddílům 

b) činnost Sportovních center mládeže ve vztahu k RDJ slalom a sjezd 

c) činnost reprezentačních družstev juniorů ve vztahu k oddílům 

  

spolupracuje: 

a) s výkonným výborem v rámci řešení koncepčních otázek rozvoje vodního  

                slalomu a sjezd se zaměřením na mládežnické věkové kategorie 

b) se závodní komisí při vyváření pravidel, směrnic a systému soutěží pro mládež 

c) s rezortními středisky VSC, ASC při vyváření koncepčního systému zabezpečení     

      státní sportovní reprezentace v ČSK - DV  

d) podílí se na přípravě (školení, semináře, metodická činnost) trenérů všech stupňů  
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2. Hlavní cíle v předkládané koncepci na rok 2014 (2015) 

 
a) udržet a zvyšovat relativně vysokou výkonnost RDJ ve slalomu a sjezdu a navázat na 

solidní výsledky z minulých obdobích,  které jsou v rámci systému podpory státní 

reprezentace předpokladem finančního zabezpečení svazu a jeho jednotlivých složek 

v budoucnu… 

 

b) v rámci komplexního zabezpečení závodníků juniorských kategorií ve slalomu a sjezdu jít 

cestou efektivní spolupráce s oddíly, SCM a rezortními středisky –VSC, ASC 

 

c) přípravu koncepčně směrovat k úspěšnému vystoupení našich závodníků na 

následujících významných mezinárodních soutěžích: 

  

a) SLALOM: 

2014 
Mistrovství světa juniorů (duben) Austrále   (roč.96-99) 

Mistrovství Evropy juniorů   Skopje MAK   (roč.96-99) 

Závody OH nadějí    POL    (roč 96-01)     

Olympijské hry mládeže   Čína    (roč. 97-98) 

 

2015 
Mistrovství svět juniorů (duben) Brazílie   (roč.97-00) 

Mistrovství Evropy juniorů   Krakow   (roč.97-00) 

Závody OH nadějí    SVK    (roč 97-02) 

 

Závody olympijských nadějí -  pokračovat ve spolupráci se státy Višegrádské čtyřky 

a dál rozvíjet tento motivační systém závodů pro juniory do 18 a juniory do 16 let a  žáky 

do 14 let s cílem startu co nejširší mezinárodní konkurence…  

 

b) SJEZD:  

2014  
Mistrovství Evropy Juniorů  Bosna    (roč.96-99) 

2015  
Mistrovství světa juniorů   USA    (roč. 97-00) 

 

3. Hlavní úkoly RDJ: 
 

 Hlavní úkoly pro rok 2014 - 2015 je nutno vidět opět v následujících oblastech 

a to jak ve slalomové tak ve sjezdové či kombinované přípravě : 

 

1) Technická příprava 

  Její kvalitativní úroveň lze považovat za rozhodující pro další výkonnostní růst 

závodníků v pozdějších obdobích sportovního věku. Zde vidíme i největší rezervy a nutnost 

permanentní spolupráce s vedoucími trenéry SCM a oddílovými trenéry. Jako cestu v nové 

koncepci vidíme v organizaci odborných seminářů (srazů) a přizvání vybraných trenérů na 

reprezentační akce. 
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 Přípravu je třeba přiměřenými způsobem (a vyváženě s dalšími složkami ST) 

realizovat v průběhu celé řady krátkodobých soustředění a tréninkových i testovacích srazů 

s pokud možno co s nejvyšším počtem účastníků včetně přizvaných trenérů.   

 Příprava zahájena říjen 2013 – testy a soustředění zaměřené na techniku 

 

2) Tělesná příprava 

 Předpokládáme individuální vyvážený rozvoj rozhodujících tělesných schopností 

s důrazem na rozvoj koordinačních vlastností a rychlostních předpokladů (slalom) a 

rychlostních i vytrvalostních předpokladů (sjezd) pro podání výkonu. Opět předpokládáme 

pravidelné testovací srazy pro členy RDJ (jaro, podzim), na kterých by se měla prověřit 

úroveň a výkonnostní trendy závodníků v oblasti tělesných schopnost výbušná síla, obratnost, 

vytrvalost, herní schopnosti). 

 

3) Osobnostní rozvoj 

 Za jeden z nejdůležitějších cílů považujeme vytvoření dostatečně hluboké a trvalé  

motivace nadějných závodníků k dlouhodobé náročné sportovní přípravě. V souladu s tímto 

cílem chceme nadále aplikovat nejnovější poznatky (prostředky a metody zážitkové 

pedagogiky a přírodní výchovy) související s osobnostním rozvojem závodníků.   

 

4) Organizační zabezpečení 

Práce u týmů bude navazovat na přípravu v oddílech a SCM. Záměr je uspořádat co 

nejkvalitnější a co nejefektivnější akce nejen pro „A“ družstvo juniorů (finanční 

zabezpečení převážně z rozpočtu ČSK pro RDJ), ale ve spolupráci s SCM i pro „B“ družstvo 

juniorů – výběr SCM s předpokladem zapojení dalších trenérů z povolání (finanční 

zabezpečení převážně z rozpočtu SCM s cílem zejména motivačním). Připraven otevřený 

seriál SP juniorů.  

  

 
4. Realizační týmy pro roky 2014 (2015) 
  

Vytvoření efektivních realizačních týmů lze považovat i nadále za jednu 

z nejvýznamnějších činností vedoucího trenéra.  Je to rozhodující moment pro úspěšnost 

reprezentačních družstev. Předpokládám následující složením realizačních týmů jednotlivých 

reprezentačních družste. Současně předpokládám postupné průběžné zapojení dalších 

mladých perspektivních trenérů – koncepční výchovná práce, následná generační výměna.  

 

  Slalom:     Sjezd:     
Vedoucí trenér: Jiří Kratochvíl   Vedoucí trenér: Tomáš Kutý   

K1m:  1. Pavel Přindiš    K1m:   1. Tomáš Slovák   

C2m: 1. Kamil Křempek    C2m:   1. David Lisický          

K1ž: 1. Jiří Kratochvíl    K1ž: 1. Pavla Knéblová 

C1m: 1. Rudolf Rozsypal    C1m: 1. Lukáš Novosad 

C1ž: 1. Vítězslav Hric    C1ž: 1. Tomáš Kutý 

 

Další trenéři slalom: 

Již spolupracovali a předpokládáme zapojení dalších trenérů:    

Pavel Foukal, Pavel Kubričan, Michal Šrámek, Luděk Roleček, Lukáš Uncajtík 

 

Fyzioterapeuti: Vítězslav Hric, David Lisický, Alena Ceplová 
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7. Kontrola a evidence tréninkového procesu, plány, lékařsko-

pedagogické vyšetření 

 
Každý člen RDJ je povinen vyplňovat pravidelně tréninkový deník, který předkládá 

k průběžné kontrole na reprezentačních akcích. Je třeba si uvědomit, že alespoň základní 

evidence je předpokladem kvalitního plánování v budoucnu. 

 Součástí tréninkového procesu je i pravidelné testování – viz výše (minimálně dvakrát 

do roka) úrovně obecné i speciální tělesné připravenosti (jarní a podzimní soustředění). Účast 

na těchto akcích je povinná a předpokladem pro účast na dalších VT!!  

 Případné konkrétní plány budou vypracovány na základě spolupráce zodpovědných 

reprezentačních trenérů kategorií osobními trenéry (oddílovými, SCM)   

 Předpokládáme v rámci spolupráce s rezortními středisky a sportovními centry 

mládeže, že všichni členové RDJ (všichni závodníci zařazení do jednotlivých složek v rámci 

systému přípravy talentované mládeže) projdou nejméně jedenkrát do roka funkčním 

vyšetřením na specializovaných pracovištích s cílem eliminovat a předejít eventuálním  

negativním  zdravotním dopadům sportovní přípravy na organismus mladých závodníků. 

 V průběhu akcí předpokládáme účast fyzioterapeutů, kteří by měli zabezpečit 

preventivní i aktuální zdravotní (regenerační) servis.  

 

8.  FINANCE 
  

Předkládaná koncepce vychází z prostředků určených pro činnost RDJ v rámci 

aktuálního roku. Relativně slušné finanční zabezpečení je odrazem značné úspěšnosti 

jednotlivých týmů na MSJ a MEJ jak ve slalomu tak i sjezdu (dlouhodobě jeden 

z nejúspěšnějších juniorských týmů).  Předpokládáme na některých přípravných akcích 

finanční účast SCM (výběr závodníků SCM) a také rezortních SC. Svaz by měl komplexně 

(s příspěvkem účastníků) zabezpečit účast na jednotlivých MSJ a MEJ. Dle finančních 

možností pak přizpůsobit počet akcí, počet účastníků na akcích a event. výši příspěvků na 

akce 

 

 
          Za realizační tým RDJ                                                                                    

                                                                                              RNDr. Jiří Kratochvíl,  

                                                                                              Zodpovědný trenér RDJ                                                                           

Kontakty: 

J.K. Na Šibeníku 44, Olomouc, 779 00  

Mail: jirkakrata@seznam.cz,   

Tel. : +420 602176915   

                                                                                

 
 
 
 
 
 

mailto:jirkakrata@seznam.cz
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Složení RDJ 2014 - vodní slalom a sjezd 
  

A dle ČPJ 2013           
B dle ČPJ a ČPŽ 
2013   

A dle nominace 
Aus. 

B dle ČPJ, ČPŽ 
2013 

  SJEZD    B - do 77   SLALOM      B - do 77 

  Kategorie C1M       Kategorie C1M       

A Kristek Václav 96 Val.Mez. A Matula Roman 96 1 USK Pha 

A Šmoldas Michal 98 Litovel A Chaloupka Václav 98 P Olomouc 

A Paták Jan 97 Litovel A Heger Tomáš 98 P Dukla  

A Klíma Jan 98 Č.Kruml. A Větrovský Jan 97 P USK Pha 

A Šotola Karel 97 Litovel A Příhoda Matouš 98 P USK Pha 

B Kuča Jakub 98 Litovel B Lerch Adam 98 P Klášter. 

B Novotný Jan 98 Olomouc B Lhota Matyáš 99 P USK Pha 

B Skořepa Vojtěch 99 Č.Kruml. B Novotný Jan 98 V Olomouc 

B Kamínský Jan 99 Val.Mez. B Kuna Václav 98 V SKVS ČB 

B Žeňka Martin 0 Pardubice B Heger Vojtěch 0 V KVS HK 

  Kategorie K1M       Kategorie K1M       

A Olejník Jan 96 SKVeselí A Šupolík Pavel 97 P Kralupy 

A Neubert Adam 97 Olomouc A Šodek Petr 98 V USK 

A Jelínek Filip 96 Boh.Pha A Maikranz Alexandr 97 P Ostrava 

A Zapletal Vojtěch 98 Dukla B. A Rousek Tomáš 97 P Opava 

A Nachtigal Jiří 97 Chomutov A Petřík Matouš 97 V USK 

B Zapletal Mikuláš 0 Dukla B. B Matějka Michael 97 V USK Pha 

B Maté Zdeněk 98 Olomouc B Zapletal Vojtěch 98 V Dukla 

B Motyčka Marek 98 Veselí B Zima Tomáš 0 P Roudnice 

B Papula  Martin 99 Litovel B Kraus Filip 97 V ČSAD Plzeň 

B Bouček Stanislav 99 Trutnov B Zížala Josef 99 V USK Pha 

  Kategorie K1Ž       Kategorie K1Ž       

A Satková Martina 98 KK Brno A Fišerová Tereza 98 1 Roudnice 

A Brožová Tereza 96 KK Opava A Foltýsová Sabina 96 1 KK Opava 

A Bayerová Barbora 98 Val.Mez. A Hilgertová Amálie 98 1 USK Pha 

A Paloudová Anežka 99 Č.Krumlov A Koblencová Anna 98 1 Kralupy 

A Hricová Klára 99 Olomouc A Mrázková Mária 96 P KK Opava 

B Huňková Nikola 98 Val.Mez. B Satková Martina 98 P KK Brno 

B Hricová Adéla 99 Olomouc B 
Pospíchalová 
Simona 97 P Kadaň 

B Kaminská Barbora 98 Val.Mez. B Hricová Klára 99 P Olomou 

B Mašínová Marie 97 Č.Kruml. B Čekalová Bára 98 P Klášterec 

B Dimovová Barbora 0 Litovel           

  Kategorie C1Ž       Kategorie C1Ž       

A Satková Martina 98 KK Brno A Satková Martina 98 1 KK Brno 

A Paloudová Anežka 98 Č. Krumlov A Koblencová Anna 97 1 Kralupy 

A Bayerová Barbora 98 Val.Mez. A Matulková Jana 96 1 Horš.Týn 

A Huňková Nikola 98 Val.Mez. A Čekalová Bára 98 1 Klášter. 

A Paloudová Karolína 0 Č. Krumlov A Košárková Barbora 96 1 KK Opava 

B Bayerová Markéta 0 Val.Mez. B Říhová Eva 0 P USK Pha 

B Vrbová Alexandra 0 
Horškovský 
Týn B Fialová Veronika 97 P Olomouc 

B Hricová Adéla 99 Olomouc B Fišerová Tereza 99 P Roudnice 

B Landsmanová Lucie 2 Pardubice B 
Pospíchalová 
Simona 97 P Kadań 

  Kategorie C2M       Kategorie C2M       

A Kristek Václav 96 Val.Mez. A Větrovský Jan 97 1 USK Pha 

  Jelínek Filip 96 Boh.Pha   Matějka Michael 97     

A Kuča Jakub 98 Litovel A Rousek Tomáš 97 1 KK Opava 
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  Šotola Karel 98 Litovel   Mrázek Jan 98     

A Vrublovský Jan 99 Olomouc A Mrůzek Vojta 98 P KK Opava 

  Novotný Petr 0 Olomouc   Kašpar Albert 97     

A Klíma Jan 98 Val.Mez. A Kořínek Vilém 99 P USK Pha 

  Skořepa Vojtěch 99 Val.Mez.   Lhota Matyáš 99     

A Žeňka Martin 0 Pardubice A Zapletal Mikuláš 0 P Dukla 

  Ruffer Matěj 0 Pardubice   Zapletal Vojtěch 98     

B Škorňa Adam 0 Val.Mez. B Vrublovský Jan 99 P Olomouc 

  Tichý Štěpán 0 Val.Mez.   Novotný Petr 0   Olomouc 

B Koubík Ondřej 99 Boh.Pha B Kuna Václav 98   SKVS ČB 

  Zapletal Mikuláš 0 Dukla B.   Cepek Matěj 98   SKVS ČB 

B Koblížek Daniel 0 Trutnov B Tichý Štěpán 0   Val.Mez 

  Bouček Stanislav 0 Trutnov   Škorňa Adam 0   Val.Mez 

B Nachtigal Richard 0 Val.Mez. B Beran Václav 0   USK Pha 

  Kaminský Jan 99 Val.Mez.   Wallisch Vít 99   USK Pha 

B 

Mořkovský 
Samuel 99 Val.Mez. B Příhoda Lukáš 1   USK Pha 

  Křenek Jakub 99 Val.Mez.   Lhota Kryštof 2   USK Pha 

Příloha č. 2  
RDJ Slalom – Koncepce přípravy, plán akcí a nominační kritéria pro rok 

2014 (2015) 
 

Rámcový plán akcí bude průběžně upřesňován zejména s ohledem na finanční možnosti 

svazu 

1) Rámcový plán akcí na rok 2014 (2015) – SLALOM  

 

a)  Hlavní závody sezóny: 
 

6.4. – 27.4.   MSJ   Penrith, AUS     (3 lodě/kateg) 

23.6. –  6.7     MEJ   Skopje, MAK     (3 lodě/kateg.) 

16.8. – 28.8.            OH mládeže             Nanjing, CHIN   (1 loď C1m,ž, K1m,ž.) 

2.10. -  5.10.  OH naděje  Krakov, POL   (3 lodě/kateg., věk. sk.) 

Duben 2015  MSJ   Brazílie      (3 lodě/kateg) 

b)   Přípravné závody: 

18.7. - 20.7. Evropský pohár jun.  Solkan, SLO   (4 lodě/kateg.) 

25.7. - 27.7. Evropský pohár jun.  Augsburk, GER  (4 lodě/kateg.) 

30.7. -   1.8.  Evropský pohár jun.  Č. Budějic., ČR  (4 lodě/kateg./věk) 

15.8. - 17.8. Evropský pohár jun.  Bratislava, SVK  (4 lodě/kateg.) 

22.8. - 24.8. Evropský pohár jun.  Krakov, POL   (4 lodě/kateg.) 

 

Poznámka: Závody EP uvádíme pro informaci. Účast na těchto závodech se bude odvíjet od 

aktuálního rozpočtu RDJ pro rok 2014. Předběžně předpokládáme výběr 2-3 závodů. Závody 

jsou otevřené pro všechny oddíly a SCM. TR RDJ cestou sekretariátu koordinuje přihlášky na 

jednotlivé závody. 

 

     

c)   VT a soustředění: 

23.2.  –    9.3.  VT technika,kond. Pau, FRA  ( 4 lod./ka.) z nomin. MSJ 

21.3.  –  23.3.  VT technika, kond. Troja, CZE  ( 5 lodí/kateg.) Nom+ČPJ 

23.6.  –    6.7.   VT trať MEJ  Skopje, MAK   ( 3 lodě/kateg.     

24.10. –  27.10.  VT technika+testy Račice, Troja, CZE  ( 5 lodí/kateg.) 
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2) Nominační kritéria pro zařazení do RDJ a nejvýznamnější soutěže – 

SLALOM 2014, 2015 a ČPJ 

 
a) Nominační závody na MEJ ve Skopji - Makedonie 

 

11.5.     . (2.)  ČP Neděle)  Troja                  (1. NZ  MEJ) 

31.5.- 1.6. 1., 2. NKZ   Veltrusy                           (2.,3. NZ MEJ) 

14.6. - 15.6.  3., 4. NKZ (ČP)?  Č. Vrbné    (4.,5. NZ MEJ)  

 

Bodování je olympijské (9,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Započítávají se tři nejlepší výsledky 

z pěti závodů.  Při rovnosti bodů, rozhoduje lepší vzájemný poměr vítězství v přímém  

souboji, tedy v závodech kde startovali oba (všichni) závodníci. Dále rozhoduje trenérská 

rada.  

V případě, že se některý z výše uvedených nominačních závodů neuskuteční (budou 

se započítávat pouze tři lepší výsledky ze čtyř zbývajících závodů (případně dva lepší 

výsledky ze tří závodů).  

 

Bonifikace – medailisté z MSJ 2014 v dané kategorii získávají bonifikaci z MSJ 3body , které 

se připočítají k bodovému zisku v nominačních závodech.   

Body do nominace berou pouze ročníky 1996 – 1999. 

Konečnou nominaci navrhuje trenér kategorie, schvaluje vedoucí trenér a následně předkládá 

ke schválení předsednictvu ČSK 

  

(MSJ 2015) 

Pro potřeby nominace na rok 2015 bude po skončení nominace dopočítán i ročník 2000 (bez 

ročníku 1996) – viz kritéria MSJ 2015. 

Poznámka:  

Start ve více kategoriích: Závodník může na MEJ startovat pouze v jedné (hlavní) kategorii.  

 

Poznámka: 

Trenérská rada RDJ slalom si vyhrazuje právo zcela výjimečně zvážit start závodníka ve dvou 

kategoriích (výkonnostní úroveň - do druhého místa v nominaci). 

Ve výjimečných případech si TR RDJ (po schválení předsednictvem ČSK-DV) vyhrazuje 

právo zařadit na třetí místo v nominaci medailistu z MSJ 2014 (zdravotní důvody).                                         

 

b) Nominační závody na OH mládeže, Nanjing, CHIN 

 Účast na OH mládeže  - nejlepší lodě z MSJ z Austrálie v jednotlivých kategoriích 

s tím, že do účasti mohou zasáhnout v jedné kategorii závodníci z Rychlosti. Upřesnění 

po dohodě se sekcí Rychlostní kanoistiky. 

 

c) Nominační závody na MSJ Foz do Iguacu,  Brazílie – duben 2015 

 

Výsledek nominace na MEJ 2014 zohledněny ročníky 1997-2000  (1. NZ    MSJ 2015) 

     31.8.      8. ČP   Lipno               (2. NZ    MSJ 2015) 

     13.9..      MČRdor   Křivoklát   (3. NZ     MSJ 2015) 

     20.-21.9.         5.,6.NKZ   Trnávka                       (4.,5. NZ MSJ 2015    
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Bodování je olympijské (9,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Započítávají se tři nejlepší výsledky 

z nominace a čtyř závodů. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší vzájemný poměr vítězství 

v přímém souboji, tedy v závodech kde startovali oba (všichni) závodníci. Dále rozhoduje 

trenérská rada. 

 Medailisté z MSJ a MEJ 2014v individuálních kategoriích získávají do nominace 

z MSJ 2014 - 3 a z MEJ 2014 - 2 bonifikační body (bonifikace se sčítají), které se připočítají 

k součtu bodů získaných v nominaci pro rok 2015. Na MSJ budou nominovány 3 lodě 

v kategorii dle pořadí v nominaci.  

Vzhledem k finanční náročnosti nákladů na MSJ si TR RDJ vyhrazuje omezení účasti 

v některých kategoriích (výkonnostní hledisko).  

Nominace na MSJ 2015 zohledňuje ročníky 1997-2000 (závodníci jiných ročníků narození 

body neberou).  

 

Konečnou nominaci navrhuje trenér kategorie, schvaluje TR RDJ a vedoucí trenér předkládá 

ke schválení předsednictvu ČSK 

 

Poznámka:  

Start ve více kategoriích: Závodník může na MSJ startovat pouze v jedné (hlavní) kategorii. 

Trenérská rada RDJ slalom si vyhrazuje právo zvážit start závodníka ve dvou kategoriích 

(výkonnostní hledisko).  

 

Poznámka: 

Trenérská rada RDJ slalom si vyhrazuje právo zcela výjimečně zvážit start závodníka ve dvou 

kategoriích (výkonnostní úroveň). 

Ve výjimečných případech si TR RDJ (po schválení předsednictvem ČSK-DV) vyhrazuje 

právo zařadit na třetí místo v nominaci medailistu z MSJ 2014 (zdravotní důvody).     

 

 Výsledky nominace budou také hlavním kritériem pro zařazení do RDJ slalom pro zimní a 

jarní přípravu.  

 

                                    

 

 

 c) Český pohár juniorů a žebříček juniorů pro rok 2014 slalom (slouží dominantně pro 

zařazení do SCM 2015) 

  

Český pohár juniorů ve slalomu nejsou samostatné závody. Jedou se v rámci 6 

závodů ČPJ a Mistrovství dorostu ČR – celkem 7 závodů: 

         

31.5. –  1.6.   1. a 2. NKZ  Veltrusy   1. a 2. ČPJ      

14.6. –  15.6.  3. a 4. NKZ (ČP) Č. Vrbné   3. a 4. ČPJ 

  13.9.  MR dorostu  Křivoklát          5. ČPJ 

20.9. –  21.9.         5. a 6. NKZ  Trnávka          6. a 7. ČPJ  

 

Bodování je shodné jako pro NKZ. Bodují pouze závodníci mládežnických kategorií. 

Do konečného pořadí žebříčku se ze 7 závodů ČPJ ve slalomu započítává 5 nejlepších 

výsledků. V případě, že se některý z výše uvedených nominačních závodů neuskuteční 

budou se započítávat čtyři lepší výsledky ze 6 a 5 závodů ev. tři ze 4 závodů.  
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Takto vznikne žebříček ČPJ slalom, který slouží dominantně pro potřeby zařazení 

závodníků do SCM  pro rok 2015 a zařazení závodníků do RDJ slalom B.  

 

Vedení RDJ si vyhrazuje právo zařadit do RDJ 2015 pro zimní a jarní přípravu a 

individuální medailisty z MEJ a MSJ bez ohledu na pořadí v ČPJ.  

 

 

Praha, 20.12. 2013       RNDr. Jiří Kratochvíl 

        Zodpovědný trenér RDJ 

     

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 
 

RDJ Sjezd – Koncepce přípravy, plán akcí a nominační kritéria pro rok 

2014 

 
Rámcový plán bude průběžně upřesňován zejména s ohledem na finanční možnosti 

svazu a následně RDJ 

 

1. Rámcový plán akci na rok 2014 - SJEZD 

 
a)  Hlavní závod sezony: 

 

9.-20.7.      MEJ                           Banja Luka              (max 4 lodě v kateg.,dle výkon. ) 

 

b)  Přípravné závody: 

 

17.-22.6. SP                                  Lofer , AUT                    (dle financí)   

6.-15.11. Maraton                         Ardeche,FRA                  (1-2 lodě v kategorii-dle financí) 

 

c)  VT a soustředění: 

 

21. 2. - 9. 3. Španělsko 2 auta  

3. - 6. 4. Hanušovice 4 lodě(3) v kat.  

15. -18. 5. Salza I. 4 lodě(3) v kat.  

30. 5. – 3. 6.  Salza II. 4 lodě(3) v kat.  Odjezd 30.5. večer 

    

    

 

2. Nominační kritéria pro zařazení na akce a do přípravy  RDJ SJEZD   

v roce 2014, 2015 
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a) Nominační závody na MEJ 2014, Banja Luka  

 

Nominační závody nejsou samostatnými závody - jedou  se v rámci vybraných závodů ČP 

sjezd a MČR dorostu v klasickém sjezdu.  

 

3.-4.5. Č. Pila,  1x dlouhý, 1x sprint 1.,2. 

NZ 

 

24.-25.5. Veltrusy, 2x sprint 3.,4. 

NZ 

 

7.-8.6. Č. Krumlov  MČR dorost, 

dlouhý+1xdl 

5.,6. 

NZ 

7.6.- při MČR  5.NZ,   družstva 

8.6.- 6.NZ 

    

 

  

     Bodování je olympijské (9,7,6,..) započítávají se čtyři z těchto šesti nominačních závodů 

bez ohledu na sprint či dlouhý. Při neuskutečnění některého ze závodů se škrtá pouze jeden 

závod. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší vzájemný poměr vítězství, poté výsledek na MČR 

dorostu. Dále pak rozhoduje TR RDJ sjezd a vedoucí trenér RDJ. 

 Bonifikace – individuální medailisté z MSJ 2013 v dané kategorii získávají bonifikaci 2 b, 

které se připočítají k bodovému zisku v nominačních závodech.   

Body do nominace berou pouze ročníky 1996 – 1999.  

Na MEJ  startují první čtyři (ev. 3 – dle výkonnosti)  lodě v každé kategorii dle pořadí v 

nominaci.  

 

 

Konečnou nominaci navrhuje trenér kategorie, schvaluje TR RDJ sjezd a vedoucí trenér 

předkládá ke schválení předsednictvu ČSK 

 

Poznámka:    Start ve více kategoriích: Závodník může na MSJ startovat pouze v jedné 

(hlavní) kategorii. Trenérská rada RDJ sjezd si vyhrazuje právo zcela výjimečně zvážit start 

závodníka ve dvou kategoriích. (výkonnostní úroveň)  

 

b) Český pohár juniorů a žebříček juniorů pro  rok  2015 sjezd. 

 

Český pohár juniorů ve sjezdu nejsou samostatné závody- jedou se v rámci 

vybraných závodů, ČP a MČR dorostu ve sprintu a klasickém sjezdu. Skládá se z 9 závodů. 

 

3.-4.5. Č. Pila,  1x dlouhý, 1x sprint 1. ,2. ČPJ  

24.-25.5. Veltrusy, 2x sprint 3., 4. ČPJ  

7.-8.6. Č. Krumlov MČR dorost, 

dlouhý+1 x dlouhý 

5., 6. ČPJ  

24.8. Č, Vrbné  1x sprint 7. ČPJ neděle 

30.8. Lipno, dlouhý 8. ČPJ sobota 

14.9. Křivoklát, MČR dorost sprint 9. ČPJ neděle 

 

Bodování je shodné jako pro ČP. Bodují jen závodníci mládežnických kategorií. Do 

konečného pořadí se  z 9 závodů se započítává 6 nejlepších výsledků-MČR v dlouhém sjezdu 

a MČR ve sprintu se započítává vždy ( nejlepších 6 výsledků se započítává i v případě, že se 

některý závod neuskuteční). Tak vzniká žebříček ČPJ sjezd, který slouží pro potřeby 

jmenování do RDJ pro rok 2015 a zařazení do SCM 
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Vedení RDJ si vyhrazuje právo zařadit do RDJ pro rok 2015 individuelní medailisty 

z MEJ bez ohledu na pořadí v ČPJ. V případě nízkého počtu zařazených závodníků v žebříčku 

ČPJ vyjmenuje TR RDJ další závodníky zejména do RDJ B na základě ČP žáků ve sjezdu. 

 

 

V kategoriích K1m, K1ž, C1m si TR RDJ sjezd vyhrazuje právo zařadit na čtvrté 

místo pro zimní přípravu první následující loď ročníku 99 a mladší. U kategorie C2m, 

C1ž zváží zařazení mladší lodě již na místo třetí. 

  

     Do skončení nominace pro akce v roce 2015 bude účast závodníků na VT a závodech  

určována na základě nominace do RDJ pro rok 2015 (žebříček juniorů 2014) 

Postupně však budou zohledňovány aktuální výsledky v nominačních závodech 

Vedoucí trenér zdůrazňuje povinnost reprezentantů účastnit se akcí RDJ  

a vyhrazuje si právo zohlednit toto kritérium při nominacích na nejvýznamnější soutěže 

roku. 
 

 Tomáš Kutý       Jiří Kratochvíl  

Vedoucí trenér RDJ sjezd        zodpovědný trenér RDJ slalom a sjezd 

 


