
Hodnocení činnosti reprezentačního družstva sjezdařů v roce 2016 
Nejdůležitější sportovní akcí v roce 2016 bylo Mistrovství světa v Banja Luce 
v Bosně a Hercegovině a jasnou prioritou tak byly kvalitní výsledky na MS. 
Snahou bylo zajistit i co možná nejkvalitnější podmínky pro přípravu širšího 
reprezentačního družstva sjezdařů. Rozšířené družstvo by mělo tvořit základ 
úspěšných vystoupení na dalších vrcholných podnicích v letech 2017-2020. 
Ke stejnému cíli směřovalo také pokračování ve velmi kvalitní spolupráci s 
reprezentačním družstvem juniorů a družstvem do 23 let. 
Hlavním cílem v sezóně 2016 tedy bylo Mistrovství světa, k němu směřovala 
veškerá příprava. Samotnému MS předcházelo 5 výcvikových táborů, které 
byly součástí dlouhodobé přípravy směřované k vrcholu závodní sezóny.  
Mistrovství světa se konalo na řece Vrbas, která protéká nádherným 
kaňonem na Banja Lukou. Ovšem v roce 2014 se řekou prohnala velká 
povodeň a do dnešních dnů jsou břehy dosti poznamenány, což byl problém 
zejména při závodech sprintu. Klasický sjezd se  jel čtyřkilometrové trati. Celá 
trať měla dva typy vody – úvodní třetina a poslední čtvrtina to byl více méně 
olej. Zbytek tratě se řeka sevřela do kaňonu a v něm byly velké vlny a rozbitá 
voda.  Sprintová trať pak nabídla tu nejtěžší pasáž z klasického sjezdu. 
Takovou perličkou tratě v Banja Luce je, že jedinou komunikací podél sprintu 
je hlavní silnice do Sarajeva. Zejména trénink pak nabízel více adrenalinu při 
chůzi po silnici, než při jízdě na vodě.... Naše reprezentace se s  tratí 
dostatečně seznámila na výcvikových táborech před konáním soutěže.  
7 individuálních medailí a další pět z hlídek – to jsou statistiky vypovídající o 
síle Českého sjezdového družstva. Perspektivní je pohled do výsledkových 
listin všech kategorií.  Až na  kajak mužů, kde jsme neměli žádnou medaili 
poprvé od mistrovství světa v roce 2000  
Krátce bych zhodnotil jednotlivé kategorie: 
Největší individuální úspěchy sjezdaři na divoké vodě dosáhli v kategorii singl 
kánoí.  
Na singlu mužů Ondřej Rolenc  získal bronzovou medaile z dlouhého sjezdu 
a obhájil individuální titul mistra světa ve sprintu. Singlíři získali obě zlaté ze 
závodů družstev ve složení Rolenc, Slanina a Haleš. Další obrovský úspěch 
singlířů si připsal Vladimír Slanina, který se do finále sprintu dostal z druhého 
místa, a ve finále nakonec vybojoval bronzovou medaili. 



Mezi ženami jsme získali na singlu oba individuální tituly mistryně světa. 
V dlouhém sjezdu vyhrála Anežka Paloudová a ve sprintu pak Martina 
Satková. Martina byla i více mistryně v dlouhém sjezdu.   
Na kajaku žen jsem přivezli tým s průměrným věkem závodnic méně než 
osmnáct let. V dlouhém sjezdu byla Martina Satková čtvrtá (méně než dvě 
sekundy od stříbra), Anežka Paloudová byla šestá a Tereza Brožová skončila 
osmá. Ve sprintu byla Satková šestá a Paloudová osmá. V družstvech byly 
děvčata první v dlouhém sjezdu a třetí ve sprintu.  
 Kanoisté na deblu podali vynikající výsledky, bohužel bez medailových 
konců.  V dlouhém sjezdu byly tři české debly hned pod stupni vítězů – čtvrtí 
byli Filip Jelínek a Václav Kristek, pátí Marek Rygel a Petr Veselý a šestí 
Martin Novák a Antonín Haleš. Ve sprintu byli čtvrtí Rygel s Veselým. 
Družstvo vybojovalo titul mistrů světa v dlouhém sjezdu. 
Kajak mužů je kategorie, kde se vozily medaile více jak 15 let. Kamil Mrůzek 
si připsal solidní šesté místo v dlouhém sjezdu a Tomáš Slovák byl ve 
stejném závodě osmý. Družstva zůstala bez medaile a v individuálním závodě 
ve sprintu jsme ve finále neměli ani jednu loď. Kajak mužů prochází 
generační výměnou. Výsledkům kategorii nepomohlo ani zranění nejlepšího 
sprintera Richarda Hály během zimní přípravy.  
Na mistrovství světa se poprvé představila nová kategorie, kterou jsme 
obsadili na poslední chvíli. Na deblu žen jsem poté vybojovali historicky první 
titul mistryň světa v dlouhém sjezdu. Závodnice Tereza Brožová a Radka 
Valíková se tak zapsali do historie – až čas ukáže jak velkou historii tato 
kategorie bude mít. 
Ziskem osmi titulů mistrů světa (čtyř individuálních a čtyř z družstev) a dalších 
čtyř medailí ze závodu družstev se Česká republika umístila na PRVNÍM 
místě v hodnocení národů, což se naši sjezdařům naposledy povedlo v roce 
2006. 
Chtěl poděkovat oddílům za  vytvoření podmínek pro přípravu reprezentantů. 
Jsou to zejména oddíly jejichž dres v roce 2016 oblékali sjezdoví 
reprezentanti: Pardubice, Český Krumlov, Česká Lípa, Žatec, Bohemians, 
Valašské Meziříčí, KK Brno, Dolní Kounice, Litovel, Dukla,  Olomouc,  a 
Opava. 
 
V roce 2016 byly volby do mezinárodních složek a bohužel po 12 let skončila 
v mezinárodní sjezdové komisi Líba Rolečková a tak češi nemají na další 4 



roky zástupce v mezinárodním hnutí. Líbě bych chtěl moc poděkovat za její 
přínos pro český sjezd. 
 
Velký podíl na výkonech pak měl i realizační tým, který v roce 2016 pracoval 
ve složení: 
Knebel Robert – hlavní trenér, Novosad Lukáš – odpovědný trenér za 
družstvo do 23 let, asistenti trenérů kategorií – Roleček Luděk, Kutý Michal, 
Šťastný Michal, fyzioterapeut – David Lisický.  
 
Poděkování také patří mediální skupině za dobrou propagaci sjezdu na 
obrazovkách televize  a v ostatních médiích. 
 
V Olomouci dne 14.1.2017.    Robert Knebel 
       Vedoucí trenér RD sjezd 
 


