
Rámcové hodnocení RDJ slalom a sjezd v roce 2016 

      Realizační tým družstva juniorů ve vodním slalomu a sjezdu na divoké vodě vypracoval základní 

koncepci družstva a nominační kritéria, prováděl výběr reprezentantů, zpracovával metodická doporučení 

osobním trenérům, zajišťoval organizaci a vedení reprezentačních akcí – soustředění, výcvikové tábory i 

účast na mezinárodních závodech (celkem obě družstva juniorů přes dvacet tréninkových a závodních akcí).  

Organizačně zajišťoval účast juniorských týmů (v souhrnu více jak 50 závodníků) na závodech:  

MSJ ve slalomu na USD v Krakově, Polsko (9.-17. července 2016), na  MEJ ve slalomu v Solkanu, 

Slovinsko, (21.-28.srpna 2016) na  MEJ ve sjezdu v Murau (17.-24.července 2016) a současně koordinoval 

účast výběru závodníků SCM na 12 závodech Evropského poháru juniorů (Čunovo – Bratislava, Flattach, 

Solkan, Augsburg, Č. Budějovice,  Krakow – více jak 100 závodníků) a závodu Olympijských nadějí v 

Roudnici n. L. ( 28.9.-2.10. 2016). Všech akcí se zúčastnil jako vedoucí. 

A) Dosažené výsledky RDJ slalom a sjezd  v roce 2016: 

                    Výsledkově lze rok 2016 velmi pozitivně. Celkový zisk 34 medailí - na MSJ ve slalomu (7 

medailí – 4 tituly mistra světa), na MEJ ve slalomu (8 medailí – 3 tituly mistra Evropy) a na MSJ ve 

sjezdu – klasický sjezd + sprint (19 medailí včetně 12 titulů mistrů světa) svědčí o vysoké kontinuální 

výkonnosti našich juniorských týmů. 

SLALOM 
       Reprezentační družstvo ve slalomu mělo v letošním roce tři významné soutěže. 

 

 1.  MSJ ve slalomu (společně s RD do „23“ let), které proběhlo ve dnech 6.-28.4.  v Krakově v Polsku.   

Závodu se zúčastnilo téměř 60 států ze čtyř kontinentů.   

Vynikajících výsledků v individuální kategorii dosáhla posádka kanoe dvojic Kašpar – Mrůzek a 

zejména singlkanoistka T. Fišerová (nově zařazená kategorie do programu OH), kteří vybojovali pro české 

barvy tituly juniorských mistrů světa. Stříbrnou medaili v individuální kategorii ve velmi silné konkurenci 

na C1 vybojoval M. Lhota. Velmi solidní jízdou ve finále si překvapivě řekla o bronzovou medaili 

nejmladší účastnice MSJ A. Galušková. Do finálové desítky (což je vždy v silné konkurenci úspěch) se 

probojovalo dalších 6 závodníků. O síle týmu svědčí další tři medaile ze soutěží hlídek včetně dvou titulů.   

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

2. MEJ ve slalomu (34 států), které proběhlo (opět společně „23“) na upravené přírodní slalomové dráze v 

Solkanu ve dnech 24. –30.8.  
Zde se prosadil skvělou finálovou jízdou na C1 M. Lhota –  zlatá medaile a dobře mu sekundoval  

V. Chaloupka, který skončil na třetím místě. T. Fišerová vybojovala bronz.  Výborné výsledky podali A. 

Galušková, která skončila ve finále v kategorii K1 juniorky čtvrtá, stejně jako posádka Zapletal- Zapletal, 

kteří dobře zastoupili naši nemocnou mistrovskou posádku a také M. Satková – pátá.  . O vysoké výkonnosti 

svědčí celkem 10 finálových umístění (v nejlepší desítce) a tři medaile s soutěží týmů včetně jednoho titulu 

Mistrů Evropy (3 x K1 juniorky).  

 

3. Závod OH nadějí (5 států) které proběhlo v Roudnici n. L v termínu 27.9. – 2.10. 2016. Naši závodníci 

dominovali a prakticky ve všech věkových i lodních kategoriích získal medaile včetně zlatých.  

SJEZD:  
Reprezentační družstvo ve sjezdu nás úspěšně reprezentovalo relativně silně obsazeném MEJ (15 

států), které se jelo v Murau v Rakousku v termínu 17.-24.7. a přesvědčivě zvítězilo v soutěži národů.  

V klasickém sjezdu naši závodníci obsadili (kromě kajakářů) první místa ve všech kategoriích 

(unikátní a asi neopakovatelný úspěch) a další dvě přidali ve sprintu.  

K nejúspěšnějším závodníkům patřila v kategorii K1 a C1 a to v klasickém sjezdu i ve sprintu  

M. Satková několikanásobná mistryně Evropy na C1 i K1 (3 tituly, 1 stříbro) a dále závodnice z Č. 

Krumlova A. Paloudová (1x titul a 2x stříbro) a G. Satková (1x stříbro). 



Vynikající výkony podali a mistrovské tituly vybojovali Martin Šmoldas na C1(2 tituly klasik i 

sprint) a dvojice bratrů Zapletalových na C2 (zlato klasik a stříbro sprint). Další medaile vybojovali Vojta 

Skořepa a Jan Klíma na C1, Barbora Bayerová na K1 a hlídky kajakářů – stříbro sprint a singlikanoistů – 

bronz sprint). 

 

B) Metodická činnost:  

Realizační tým se zaměřil na zejména na oblasti sportovní přípravy mládeže (s důrazem na rozvoj 

záběrové techniky, základních manévrů a základních brankových kombinací v počátečních etapách přípravy. 

Podařilo se opětovně zorganizovat unikátní zimní soustředění zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj 

juniorů (aplikace prostředků a metod zážitkové pedagogiky a zkušenostního učení do sportovní přípravy). 

Aktuálně nové téma diskutované v oblasti sportovní přípravy mládeže. Pravidelně probíhají testy obecné a 

speciální motorické výkonnosti.   

Nově experimentálně začíná ověřovat nový distanční systém kontroly tréninkového procesu 

mySASY, který plně monitoruje aktivitu obou větví autonomního nervového systému a poskytuje tak 

dostatek informací pro detailní řízení tréninkového procesu.  

 

C) REALIZAČNÍ TÝMY: 

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. Robert Knebel,   

C2m: 1. Kamil Křempek    C2m: 1. Lukáš Uncajtík 

K1ž: 1. Jiří Kratochvíl,     K1ž: 1. Pavla Kneblová 

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

C1ž:    1. Jan Busta     C1ž: 1.Tomáš Kutý 

 

Dále spolupracovali: 

 

Slalom: 

Vladislav Galuška, Pavel Foukal, Lukáš Kubričan, Milan Říha, Michal Šrámek, Roman Neugeubaer a další 

 

Sjezd: 

Luděk Roleček  

 

Zdravotní zabezpečení: Alena Ceplová (slalom), David Lisický (sjezd) 

 

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

Slalom: USK Praha, KK Opava, Dukla Brandýs,, KK Brno, KK Roudnice n.L,, SK UP Olomouc, KK Sušice 

A dále VSC USK Praha, ASC Dukla Brandýs n. L., Trutnov, Šumperk 

 

Sjezd: Bohemians Praha, VS Litovel, KK Vltava Č. Krumlov, Val. Meziříčí,   

 

 



 

  

                                           Jiří Kratochvíl, zodp. trenér RDJ 

 

RDJ Sjezd – Koncepce přípravy, plán akcí a nominační kritéria pro rok 2017 

 
Rámcový plán bude průběžně upřesňován zejména s ohledem na finanční možnosti svazu a následně 

RDJ 

 

1. Rámcový plán akci na rok 2017 - SJEZD 

 
a)  Hlavní závod sezony: 

 

23.- 30. 7.2017     MSJ              Murau, Mur  AUT (3 – 4 lodě v kategorii)                           

 

b)  Přípravné závody: 

 1. -   4.6.        SP                  Muotta       Výběr                                                                         

9. - 17.11.     Maraton                   Ardeche, FRA                     Výběr  

 

c)  VT a soustředění: 

 

    

17.2. -   5.3. Španělsko 2 auta Spol. s RD, U23 

23.3. - 26.3. Hanušovice 4 lodě(3) v kat. Spol. s RD, U23 

30.4. -   3.5. Mur   4 lodě(3) v kat. Neděle po závodech 

23.6. - 25.6. Mur 4 lodě (3) v kat. ŔDJ 

  3.6. -   6.7. Mur 4 lodě(3) v kat. RDJ 

    
 

 

2. Nominační kritéria pro zařazení na akce a do přípravy  RDJ SJEZD   v roce 2017 

 
a) Nominační závody na MSJ 2017, Murau AUT 

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

ČPJw a MČR dorostu v klasickém sjezdu. 

 

23.4. 1x dlouhý po Kukačku                   1. NZ Š. Mlýn Ne 

29.4.-30.4. 1x dlouhý, 1x sprint 2.,3. NZ Č. Pila 

20.5.-21.5. 2x sprint 4.,5. NZ  Roudnice 

17.-18.6.  MČR do. dlouhý, MČR žactva dlouhý               6.,7. NZ Postřelmov 

  

     Bodování je olympijské (9,7,6,5,4,3,2,1) započítává se 5 nejlepších výsledků z těchto sedmi nominačních 

závodů bez ohledu na sprint či dlouhý. Při neuskutečnění některého ze závodů se započítává 5 nejlepších 

výsledků ze šesti závodů a dále se škrtá vždy pouze jeden závod. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší 

vzájemný poměr vítězství, poté výsledek na MČR dorost klasik. Dále pak rozhoduje TR RDJ sjezd a 

vedoucí trenér RDJ. 

 
 Bonifikace – individuální medailisté z MEJ 2016 v dané kategorii získávají bonifikaci 3 b, které se připočítají 
k bodovému zisku v nominačních závodech.   
Body do nominace berou pouze ročníky 1999 – 2002. 
  



Do reprezentačního družstva pro MSJ budou nominovány ve všech kategoriích maximálně čtyři lodě, ale 
může jet lodí méně. 
 
O konečném počtu nominovaných lodí v jednotlivých kategoriích rozhodne TR RDJ sjezd. 

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

schválení předsednictvu ČSK DV. 

 

 
b) Český pohár juniorů a žebříček juniorů pro  rok  2017 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 8  závodů. 

 

23.4. 1x dlouhý po Kukačku     1. ČPJ Š. Mlýn Ne 

29.4. -  30.4.  1x dlouhý, 1x sprint 2., 3. ČPJ Č. Pila So, Ne 

20.5.-21.5. 2x sprint           4., 5. ČPJ Roudnice So, Ne 

17.6. - 18.6. 2x dlouhý, MČR Dor + Ž  6., 7. ČPJ Postřelmov So, Ne 

10.9. 1x sprint, MČR Dor      8. ČPJ Křivoklát Ne 

    

 

Bodování je shodné jako pro ČP. Bodují jen závodníci mládežnických kategorií (ročníky 2006-

1999). Do konečného pořadí ČPJw se z 8 závodů započítává 6 nejlepších výsledků. Pokud se jeden ze 

závodů neuskuteční, započítává se 6 nejlepších výsledků. Pokud se neuskuteční dva a více závodů, 

nezapočítává se jeden nejhorší výsledek.  

 Tak vzniká žebříček ČPJ sjezd, který slouží pro potřeby jmenování do RDJ pro zimní přípravu 2017. 

Dále tento žebříček slouží pro potřeby zařazení do SCM 2017. 

  

Vedení RDJ si vyhrazuje právo zařadit do RDJ pro rok 2018 individuální medailisty z MSJ bez 

ohledu na pořadí v ČPJw. V případě nízkého počtu zařazených závodníků v žebříčku ČPJw 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 2003 a mladší. U kategorie C2m, C1ž zváží zařazení 

mladší lodě již na místo třetí. 

  

     Do skončení nominace pro akce v roce 2018 bude účast závodníků na VT a závodech  

určována na základě nominace do RDJ pro rok 2018 (žebříček juniorů 2017) 

 

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 

 
 

 

RDJ Slalom – Návrh koncepce přípravy, plán akcí a nominační kritéria pro rok 2017  
 

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



1. Rámcový plán akcí na rok 2017 – SLALOM  
 

a)  Hlavní závody sezóny: 

   14.7. - 23.7.   MSJ   Čunovo, SVK  (3 lodě/kateg) 

   14.8. - 20.8     MEJ   Hohenlimburg  (3 lodě/kateg.) 

   21.9. -  24.9.  OH naděje?  Čunovo, SVK  (9 + lodí/kateg.)  

b)   Přípravné závody 

    10.2.-12.2.   ECA CUP 1,2  Lannion, FRA   ? 

    13.2.-15.2.  ECA CUP 3,4  Lochrist, FRA   ? 

    17.2.-19.2.  ECA CUP 5,6  Roch d.D. FRA   ? 

    23.3.-28.3.  MZ, WS  Solkan, SLO   (4-5 lodí/kateg) 

    13.4.-16.4.  MZ, WS  Ivrea, ITA   ? 

    16.6.-18.6.   ECA CUP 7,8  Solkan, SLO   (SCM výběr) 

    22.6.-25.6.              Young Danubia  Čunovo, SVK   (3-4 lodě/kateg) 

    27.6.-28.6.  ECA CUP 9,10  Flattach, AUT   (SCM výběr) 

      1.7.-  2.7.  ECA CUP 11,12  Augsburg, GER   (SCM (výběr) 

      7.7.-  9.7.  MZ    Čunovo, SVK   (3 lodě/kateg) 

    30.7.-31.7.  ECA CUP 13,14  Krakow,POL   (SCM výběr) 

      5.8 -  6.8.   ECA CUP 15,16  Č. Budějovice, CZE  (SCM výběr) 

    12.8.-13.8.  ECA CUP 17,18  Finále Čunovo,SVK  (SCM výběr) 

       

c)   VT a soustředění: 

      leden, únor, břez. VT sportovní centra  Austrálie, Al Ain  (indiv.) 

        8.2.-20.2.  VT+ ECA CUP  Bretagne, FRA   (nominovaní) 

24.2.-12.3.  VT technika, kond. Pau, FRA   (4-5 lodě/kateg) 

23.3.-28.3.  VT+ MZ   Solkan, SLO   (4 lodě/kateg.) 

  22.6.-25.6.      VT+ MZ Trať MSJ Čunovo, SVK   (3-4 lodě/ kateg) 

  3.7.-  7.7.      VT+ MZ Trať MSJ Čunovo, SVK   (3-4 lodě/ kateg 

14.7.-23.7.  VT+ MSJ  Čunovo, SVK   (3 lodě/kateg) 

  4.8.-  9.8.  VT+ ECA CUP           ČB, ČR    (3-4 lodě/kateg) 

11.8.-20.8.  VT+ MEJ  Hohenlimburg, GER  (3 lodě/kateg) 

     27.10.-29.10.  VT technika+testy Roudnice, Račice,CZE  ( 5 lodí/kateg.) 

 



2. Nominační kritéria pro zařazení do RDJ a nejvýznamnější soutěže – SLALOM 2017  

a ČPJ 2017 (kategorie C2m, C2mix, C1m, C1ž, K1m, K1ž) 
a) Nominační závody 

    na MSJ v Čunove, 19.-23.7. 2017 a na MEJ v Hohenlimburgu 17.-28.8. 2016 

  

            7.5.      2.  ČP   Trnávka   (    1. NZ  MEJ, MSJ)  

          14.5.      4.  ČP   Roudnice  (    2. NZ MEJ, MSJ) 

 27.5.-28.5.  1., 2. NKZ (1., 2.ČPJ)  Veltrusy  (3.,4. NZ MEJ, MSJ) 

           10.6.      5. ČP    Troja   (5. NZ MEJ, MSJ) – finále nomin. 

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. V případě rovnosti poměru vítězství dále rozhoduje více dosažených 9 (7, 6 atd..) ve všech nominačních 

závodech.   

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 – individuální medailisté z MSJ a MEJ 2016 v dané kategorii získávají bonifikaci 3 body, které se připočítají 

k bodovému zisku v nominačních závodech.   

Body do nominace berou pouze ročníky 1999 – 2002. 
 

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

předsednictvu ČSK 
 

Na MSJ startují první tři lodě v kategorii C2m, K1ž, K1m, C1ž, C1m a jedna loď (TR může zvážit vyšší počet) v kategorii 

C2mix dle pořadí v nominaci.  

 

Poznámka:  

Start ve více kategoriích: Závodník může na MEJ, MSJ startovat pouze v jedné (hlavní) kategorii. Trenérská rada RDJ 

slalom si vyhrazuje právo zvážit start závodníka ve dvou kategoriích (s přihlédnutím k věku a výkonnostní úrovni – 

předpoklad do druhého místa v nominaci).  

V případě, že závodník bude startovat na MSJ v Čunově ve dvou kategoriích a v jedné z nich se nedostane do finále, 

TR RDJ vyhrazuje právo zvážit možnost zařadit místo uvedené lodě pro MEJ v Hohenlimburgu další loď v pořadí 

nominace.                                        

 

 

 c) Český pohár juniorů a žebříček juniorů pro rok 2017 slalom 

  

Český pohár juniorů ve slalomu nejsou samostatné závody. Jedou se v rámci 6 závodů ČPJ  a Mistrovství 

dorostu ČR – celkem 7 závodů: 

          Stavitelé 



27.5. - 28.5. 1., 2. NKZ,   (Veltrusy)             1. a 2. ČPJ          Křempek, Přindiš       

26.8.- 27.8.  3., 4. NKZ  Lipno   3. a 4. ČPJ       Rozsypal   Busta 

  9.9. MRdor    Křivoklát         5. ČPJ        Volf 

16.9. - 17.9. 5. a 6. NKZ  Roudnice  6. a 7. ČPJ  Kratochvíl Foukal 

     

Bodování je shodné jako pro NKZ. Bodují pouze závodníci mládežnických kategorií. ročníky 1999 - 2006). Do 

konečného pořadí ČPJ slalom se z celkového počtu 7 závodů se započítává 5 nejlepších výsledků. Pokud se jeden ze 

závodů neuskuteční, započítává se 5 nejlepších výsledků. Pokud se neuskuteční dva a více závodů, nezapočítává se 

jeden nejhorší výsledek  

 Takto vznikne žebříček ČPJ slalom, který slouží pro potřeby jmenovaní závodníků do RDJ pro zimní přípravu a 

zařazení do SCM pro rok 2018.  

Vedení RDJ si vyhrazuje právo zařadit do RDJ pro rok 2018 pro zimní a jarní přípravu individuální medailisty z 

MEJ a MSJ bez ohledu na pořadí v ČPJ.  

 

Praha, 12.11. 2016       RNDr. Jiří Kratochvíl 

        Zodpovědný trenér RDJ 

 


