
A/ Hodnocení 2013 
1/ zimní příprava  
Těžištěm zimní přípravy byl dlouhodobý pobyt většiny členů A  teamu a převážné 
části týmu 23 na nové trati v Al Ain ve Spojených Arabských Emirátech. 

Díky ideálním podmínkám pro trénink se stal tento pobyt výborným základem 
přípravy celého A teamu a týmu 23 v uplynulé sezoně. Akce se uskutečnila ve 

finanční spolupráci s tréninkovými centry. 
2/ Mistrovství světa Praha 
Přípravě na MS byla podřízena veškerá příprava od října 2012 do samotného 

závodu. 
Hodnocení výsledků. 

Kajak muži. 
Vavřinec HRADILEK 1. místo v individuelním závodě, 4. místo v závodě týmů –
zasluhuje největší obdiv a uznání s ohledem na to, že Vávrova příprava na 

letošní sezonu nebyla zcela ideální, protože musel plnit spoustu společenských 
povinností souvisejících s jeho úspěchem na OH , a navíc ho v jarních měsících 

trápily zdravotní problémy . Na Hradilkovi bylo obdivuhodné, že se dokázal 
vyrovnat s obrovským zájmem médií a koncentrovat se na samotný závod. 
Jiří PRSKAVEC 2. místo v individuelním závodě 4. místo v závodě týmů – 

uvedené výsledky byly vyvrcholením Prskavcovy fantastické sezony. Stejně jako 
Hradilek dokázal podat velmi soustředěný a téměř bezchybný výkon. 

Jan VONDRA 15. místo v individuelním závodě, 4. místo v závodě týmů. 
Tento mladý závodník se probojoval do týmu až na základě dodatečné nominace 
a účast na MS byla jeho premiérou. Upozornil na sebe velmi dobrou 

semifinálovou jízdou, ve které ho sporné rozhodnutí rozhodčích připravilo o 
finálovou účast. 

Kanoe dvojic 
Jaroslav VOLF – Ondřej ŠTĚPÁNEK  2. místo v individuelním závodě, 1.místo v 

závodě týmů. Přestože výkony této dvojice v průběhu sezony nebyly příliš 
přesvědčivé, dokázali v rozhodujícím závodě prodat dlouholeté zkušenosti a já se 
domnívám, že si nemohli přát lepší zakončení závodnické kariéry. 

Jonáš KAŠPAR – Marek ŠINDLER 4.místo v individuelním závodě, 1.místo v 
závodě týmů. Jedná se o velmi mladou a perspektivní dvojici, která k úspěchům 

v kategorii do 23 let dokázala přidat vynikající 4. místo. 
Ondřej KARLOVSKÝ – Jakub JÁNĚ  6. Místo v individuelním závodě, 1.místo v 
závodě týmů. Tato posádka patří též do věkové kategorie do 23 let. Díky 

výkonům  obou výše uvedeným dvojic si myslím, že se o budoucnost této 
kategorie nemusíme obávat. 

Kanoe jednotlivců  
Stanislav JEŽEK 7. místo v závodě jednotlivců, 7. místo v závodě týmů. 
Myslím, že nemá cenu zakrývat, že Stanislav Ježek byl považován za adepta na 

medailové umístění, proto ze svým umístěním nemohl být zcela spokojen. 
Michal JÁNĚ  8. místo v závodě jednotlivců, 7. místo v závodě týmů.  

Pro tohoto nadějného závodníka byl velkým úspěchem postup do finále. Ve 
finálové jízdě na sebe upozornil vynikající jízdou, ve které ho chyba až na konci 
trati pravděpodobně připravila o medailové umístění. 

Vítězslav GEBAS. 11. místo v závodě jednotlivců, 7. místo v závodě týmů.   
Gebas předvedl velmi dobrou semifinálovou jízdu, ve které ho menší chyba stála 

téměř jistě postup do finále, do kterého nepostoupil s minimálním rozdílem. 
 
 

 



Kajak žen 

Kateřina KUDĚJOVÁ 8. místo v závodě jednotlivců, 1. místo v závodě týmů.   
Musím připomenout, že KUDĚJOVÁ dokázala vyhrát semifinálový závod s 2,5 sec 

náskokem, proto s konečným umístěním, kde ji o lepší umístění připravila velká 
chyba ve finálové jízdě, nebyla určitě spokojena. Přesto si myslím, že se jedná o 
mimořádně talentovanou závodnici, která by v budoucnu mohla převzít roli 

Hilgertové.  
Štěpánka HILGERTOVÁ 15. místo v závodě jednotlivců, 1. místo v závodě týmů. 

Hilgertová předvedla vynikající jízdu v kvalifikaci, v semifinále se bohužel 
dopustila 2 trestných doteků, které ji připravily o finálové umístění. 
Eva ORNSTOVÁ 31.místo v závodě jednotlivců, 1. místo v závodě týmů. 

Tato mladá závodnice neměla svůj den v kvalifikačním závodě, ve kterém 
skončila těsně za postupem do semifinále. 

Nakonec odstavce věnovanému této kategorii, bych chtěl připomenout a ocenit 
vynikající jízdu této trojice v závodě týmů. 
Kanoe žen 

Kateřina HOŠKOVÁ  16. místo v závodě jednotlivců, 2. místo v závodě týmů.  
Hošková dokázala suveréne vyhrát kvalifikační závod, proto velká chyba 

v semifinálové jízdě, která ji připravila o finálové umístění, byla pro všechny 
velkým zklamáním. 

Monika JANČOVÁ . 17. místo v závodě jednotlivců, 2. místo v závodě týmů.  
Tato mladá a velmi perspektivní závodnice si nedokázala zcela poradit 
s nástrahami  semifinálové trati, což znamenalo nepostup do finálového závodu. 

Anna KOBLENCOVÁ 26. místo v závodě jednotlivců, 2. místo v závodě týmů. 
Koblencová je velmi mladou závodnicí v juniorském věku a start na MS byl její 

premiérou v kategorii dospělých. 
U singkanoistek bych chtěl ještě připomenout výbornou jízdu v závodě týmů, 
díky které získaly stříbrnou medaili. 

Když bych na závěr tohoto odstavce shrnul naše výsledky na MS, tak musím 
konstatovat, že byli vynikající, o čemž svědčí první místo v hodnocení národů a  

tak dobré výsledky  nepamatuji za svoji dlouhou kariéru.  
3/ ME Krakov 
Co se týká hodnocení výsledku je nejcennějším zisk zlaté medaile mladého 

kajakáře Jiřího PRSKAVCE, který dokázal zvítězit vynikající riskantní jízdou. 
Dalším výborným výsledkem byl zisk bronzové medaile mladou dvojicí Ondřej 

KARLOVSKÝ – Jakub JÁNĚ. 
Stejně jako v loňském roce mile překvapila Eva ORNSTOVÁ bezchybnou jízdou, 
která ji vynesla na 4.místo. Za velký úspěch lze považovat 7. místo mladé 

singlkanoistky Moniky JANČOVÉ stejně tak jako 8.místo singlkanoisty Vítězslava 
GEBASE.  

Na závěr hodnocení ME bych chtěl ještě připomenout zlatou medaili kajakářů a 
bronzovou medaili kajakářek v závodě týmů.      
 

4/ Série závodů světového poháru. 
Stejně jako v předchozích letech bylo tradičně ponecháno rozhodnutí na 

závodnících, 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. Za 

zmínku stojí 4.místo dvojice Jonáš KAŠPAR – Marek ŠINDLER  a 10. místo 
Štěpánky HILGERTOVÉ stejně tak, jako 10. Místo Vavřince HRADILKA.  

 



Na závěr svého hodnocení bych se chtěl zmínit o změně filosofie nominačních 

kritérií, která dle očekávání vzbudila velké diskuse. Myslím, že nejlepším 
důkazem správnosti změny byla skutečnost, že dvě ze tří medailových lodí na MS 

byly předem nominovány na základě výsledků z předchozí sezony. Já se budu 
snažit garantovat, že se tato kritéria nebudou měnit až do roku 2015. Dle mého 
názoru časté změny v jakýchkoliv kritériích nejsou přínosem a  můžou vyvolávat 

oprávněné diskuse .  

  

Nominační kritéria pro výběr reprezentačního A týmu  

na rok 2014 
 

I.Nominační kritéria pro medailisty z ME a MS 2013.   

 

Mistři Evropy v individuelním závodě v roce 2013 a medailisté z MS 2013 budou zařazeni 

pro všechny závody v roce 2014 na 1. místo nominace v příslušných kategoriích.  

Případné umístění na MS je nadřazeno umístění na ME. (tzn. 3. místo z MS je lepší výsledek než 

1.místo z ME). Tito závodníci nezískávají v průběhu všech nominačních závodů žádné 

body. 
 

II. Nominační kritéria na ME, závody SP- 1 Londýn, SP- 2 Tacen, SP- 3 Praha 

Nominace se skládá ze čtyř samostatných závodů, závod s nejhorším bodovým ohodnocením se 

škrtá. Nominovány jsou lodě s nejvyšším počtem získaných bodů. 

Bodování: 1. místo 11bodů  

   2. místo 9 bodů 

   3. místo 8 bodů 

   4. místo 7 bodů 

   5. místo 6 bodů 

   6. místo 5 bodů 

   7. místo 4 body 

   8. místo 3 body 

   9. místo 2 body 

          10. místo 1 bod 

 

Při shodě: 1/ rozhoduje počet vzájemných vítězství v nominačních závodech 2013 

   2/ rozhoduje součet procentuelních odstupů za vítězem ze 3 závodů     

                         s nejmenším procentuelním odstupem.  

 

 
III. Nominační kritéria na SP- 3 Seo D´Urgell a MS Deep Creek 

Pro výběr lodí pro uvedené závody platí současně dvě níže uvedené podmínky: 

a/ umístění na 1. – 3. místě v celkovém pořadí nominace   

b/ dosažení alespoň jednoho umístění do 10. místa v některém z níže uvedených závodů:  

ME Vídeň, SP – 1 Londýn, SP – 2 Tacen, SP - 3 Praha, nebo dosažení medailového 

umístění na MS do 23 let v Penrithu nebo ME do 23 let ve Skopji. 

Lodě, které nesplní současně obě výše uvedené podmínky, se zúčastní dodatečné 

nominace sestávající se z: 

1/ celkového pořadí v nominaci na rok 2014 s následujícím bodovým ohodnocením:  

11 – 9 - 8 – 7 -  6 – 5 – 4 – 3 - 2 – 1 

/bez závodníků, kteří již byli na MS a SP 3 nominováni/ 

2/  5. závodu Ceského poháru v Českém Vrbném  ohodnoceného níže uvedenými body za  

umístění v celkovém pořadí všech účastníků Č.P, kteří bodovali v jarní nominaci.: 

11 – 9 - 8 – 7 -  6 – 5 – 4 – 3 - 2 - 1 



3/ 6. závodu Ceského poháru  v Českém Vrbném  ohodnocených níže uvedenými body za  

umístění v celkovém pořadí všech účastníků Č.P.: 

11 – 9 - 8 – 7 -  6 – 5 – 4 – 3 - 2 - 1 

Do konečného pořadí dodatečné nominace budou započteny dva nejvyšší bodové zisky 

v dodatečné nominaci. 

Při shodě: rozhodne poměr vzájemných vítězství v dodatečné nominaci. Pro výpočet 

vzájemných vítězství budou použity následující výsledky: 

a/ celkové pořadí v nominaci na rok 2014 

b/ pořadí v 5. závodu Českého poháru 

c/ pořadí v 6. závodu Českého poháru    

V případě další rovnosti rozhodne šéftrenér. 

V dodatečné nominaci, nebudou získávat body závodníci, kteří již splnili podmínky 

nominace. V dodatečné nominaci mají právo startu závodníci, kteří získali alespoň jeden 

bod v průběhu jarní nominace. 

IV.Nominační kritéria pro – FIN SP Augsburg 

Pro finále SP budou nominováni všichni závodníci, kteří splní podmínky stanovené ICF pro 

účast ve finále SP. 

V. Dodatek pro závody Světového poháru 

Závodů SP se může v jednotlivých kategoriích zúčastnit počet lodí, který je pro náš tým 

stanoven kvótou  ICF následovně:/ K1 muži – 4 lodě, K1ž – 4 lodě, C2 muži – 4 lodě, C1 

muži – 3 lodě, C1 ženy – 3 lodě/.  

ČSK DV uhradí účast 3 lodí dle výsledků nominace v kategoriích K1 muži, K1 ženy, C2 

muži, C1 muži.  

Jako čtvrtá loď na závody SP v roce 2014 (nejedná se o finanční zajištění) budou 

nominováni závodníci, kteří se v nominačních závodech umístili na čtvrtém a dalším 

místě a zároveň splňují níže uvedené podmínky: 

1/ závodníci ve věku do 23 let včetně 

Účast bez dalších podmínek 

2/ závodníci do 28 let včetně, (u C2 staršího z obou partnerů)                            -  -

podmínka umístění do 25. místa ve světovém žebříčku ICF v posledním zveřejněném 
vydání před datem prvního nominačního závodu/ donominačního závodu/ 

3/ závodníci ve věku 29 let a více (u C2 staršího z obou partnerů)  

podmínka umístění do 10. místa ve světovém žebříčku ICF v posledním zveřejněném 
vydání. 

Nominace 4. lodi pro SP- 4 Seo D´Urgell,  bude aktualizována na základě výsledků 
dodatečné nominace. 

V případě neúčasti závodníků na 1. – 3. místě dle nominace na některém ze závodu SP, 

má právo o obsazení těchto míst rozhodnout šéftrenér. Účast těchto lodí nebude na 

náklady ČSK DV. 

Rozsah účasti na všech soutěžích v kategorii C1 ženy bude v kompetenci šéftrenéra.  

 
VI.Dodatek pro mistrovství republiky:  

pokud zvítězí v individuálním závodě mistrovství republiky v některé kategorii loď, která 

nebude členem A týmu pro rok 2014, bude této lodi poskytnut příspěvek na zimní 

přípravu v roce 2014 – 2015 na úrovni 4. výkonnostní skupiny   A teamu. 

Šéftrenér má právo s ohledem na finanční možnosti omezit na některé akce počet 

závodníků financovaných ČSK DV. 

 

Schváleno TR: 5.11.2013  

Schváleno výborem ČSK DV: 15.12.2013 



 

Plán hlavních akcí na rok 2014 A team vodní slalom  
 

 
 

Plán mezinárodních závodů 
 

 
Datum  Akce         Země                   Místo          

24.05. -  01.06. Mistrovství Evropy        Rakousko              Vídeň                  

10.06. – 08.06. Světový pohár – 1       Velká Británie    Londýn          

10.06. – 16.06. Světový pohár - 2        Slovinsko              Tacen                 

20.06. – 22.06 Světový pohár – 3        Česká Republika    Praha          

29.07. – 03.08. Světový pohár – 4       Španělsko    Seo D´Urgell       

12.08. – 17.08. Světový pohár – Finále   Německo              Augsburg            

08.09. – 21.09. Mistrovství světa            USA             Deep Creek   

 
 

 
 

 
 

 

Plán soustředění 
 

 
Datum            Země                    Místo                       

10.02. – 10.03.              Spojené Arabské Emiráty    Al Ain 

19.07. - 27.07.       USA       Deep Creek 

 
 

                           
 
 

 

 

 


