
Zpráva pro valnou hromadu ČSK DV 2017 

Hodnocení nominace a přípravy na Olympijské hry.  

Po splnění kvalifikačních podmínek na MS 2015, na kterém jme dokázali kvalifikovat 
plný počet lodí, se náš trenérský tým soustředil na 2 hlavní priority, kterými bylo 
zajištění maximálně objektivní nominace na OH a další mezinárodní soutěže a dále 

zajištění co nejvyššího množství tréninkových dnů v Riu De Janeiru.  S odstupem 
času mohu konstatovat, že oba tyto cíle byly splněny téměř na sto procent.  Naše 

nominace byla velmi vyrovnaná, ale proběhla bez jakýchkoliv problémů. Co se týká 
pobytu v Riu, naši závodníci využili maximálně všech tréninkových možností. Pro 
bližší představu, to znamenalo absolvování čtyř 2 týdenních pobytů v Riu během půl 

roku. 
Hodnocení výsledků na OH 

Myslím, že velkou výhodou našeho týmu byla oproti předchozím OH skutečnost, že 
všech 5 závodníků bylo na výkonnostní úrovni, která je stavěla do role potenciálních 

medailistů. Na druhou stranu bylo nevýhodou, že byli na OH poprvé.                                                                                                                 
Jiří Prskavec- po dobu celého roku a především v době OH, čelil obrovskému 
mediálnímu zájmu, což v průběhu samotného závodu bylo někdy až na hranici 

únosnosti. Přesto si dokázal s tímto tlakem poradit velmi profesionálně a ve všech 
jízdách předvést vynikající výkon násobený tím, že dokázal dosáhnout na medaili i 

s 1 trestným dotykem.                                                                                                               
Vítězslav Gebas, který byl překvapením jarní nominace, byl i příjemným 
překvapením na samotných OH, kde po malém zaváhání v kvalifikaci, v semifinále i 

finále předvedl perfektní výkon a od medaile ho dělila 0,12 sec. 
Dvojice Jonáš Kašpar – Marek Šindler prošla všemi jízdami kvalifikace i semifinále 

bez jakýchkoliv problémů. Ve finálové jízdě vedli na posledním mezičase před všemi 
soupeři o 2,5 sec, bohužel velká chyba na poslední protivodné bráně je připravila o 
téměř jisté vítězství, což asi nepotřebuje další komentář. 

Kateřia Kudějová – působila v průběhu celého pobytu na OH nejklidnějším dojmem, 
což se odráželo na jejich výsledcích v kvalifikaci i semifinále. Ve finálové jízdě se 

dopustila velké chyby, která ji stála téměř jisté medailové umístění. Na závěr bych 
chtěl uvést, že přes malá zaváhání považuji vystoupení všech našich závodníků na 
Olympijských hrách za vynikající, navíc chci připomenout, že všichni byli na OH 

nováčky, z čehož vyplývá, že by tento tým mohl být základem podobného nebo 
ještě většího úspěchu na OH 2020. 

Chtěl bych se též zmínit o tom, že samotná organizace her proběhla oproti 
očekávání bez jakýchkoliv větších problémů a chtěl bych též ocenit perfektní práci 
štábu ČOV. V této souvislosti bych se chtěl pozastavit nad nepochopitelnou 

negativní mediální kampani, která olympiádu provázela, a která logicky ovlivnila 
diváckou účast.  

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
Hodnocení výsledků ME 

Mistrovství Evropy bylo závěrečným závodem naší nominace a já jsem se 
z uvedeného důvodu obával, že by tato skutečnost mohla ovlivnit výkony především 

našich kajakářů, u kterých se rozhodovalo o nominaci až do poslední jízdy. Naštěstí 
tyto moje obavy nebyly naplněny, protože Jiří Prskavec dokázal v závodě zvítězit 
v nejtěsnějším možném rozdílu před Vavřincem Hradilkem, který skončil na 2. 

místě. Vít Přindiš skončil těsně za branami finále na 11. místě. Svoje suverénní 
současné postavení potvrdili kajakáři vítězstvím v závodě týmů. Naši úspěšnou 

medailovou bilanci na ME doplnila Kateřina Hošková 2. místem na kanoi jednotlivců. 
Další úspěšnou finálovou lodí byla na 8.místě Monika Jančová, která se navíc 
společně s Hoškovou a Satkovou podílela na 2. místě v závodě týmů. Výborných 

výsledků dosáhly posádky  deblkanojí, když Ondřej Karlovský- Jakub Jáně skončili 
na 4.místě  a Jonáš Kašpar s Markem Šindlerem na 7. místě.  

Solidní jízdu na kajaku žen předvedla Kateřina Kudějová, která skončila na 5.místě  
Výsledky v sérii závodů světového poháru byly ovlivněny tím, že naše olympijské 

lodě se rozhodly některé ze závodů SP vynechat. Přesto bych připomenul především 
2. místo Víta Přindiše a 5.místo Ondřeje Tunky v celkovém pořadí SP. Do první 
desítky se ještě dokázali zařadit Lukáš Rohan a Tereza Fišerová, kteří skončili na 

9.místě celkového pořadí. 
Co se týká programu na rok 2017, máte aktuální plán akcí před sebou. Z tohoto 

plánu je zřejmé, že všechny důležité soutěže se konají na území Evropy. Podle 
mého jedinou komplikací příští sezony je společné mistrovství světa ve slalomu a 
sjezdu na stejné trati, protože jak se zdá, pořadatelé poněkud přecenili svoje síly a 

organizace veškerého tréninku zatím probíhá prozatím velmi chaoticky. 
Dalším dokumentem, který máte ve svých materiálech, jsou nominační kritéria, u 

kterých bych chtěl připomenout, že obsahují samostatně kritéria pro novou 
disciplínu, která několikrát změnla svůj název a jejíž momentální název je Extreme 
canoe slalom cross.  

Na závěr bych chtěl všem, kdo se jakkoliv podílí na rozvoji a úspěšnosti našeho 
sportu, za jejich úsilí moc a moc poděkovat. A úplně na závěr chci uvést, že si moc 

vážím toho, že jsem byl vybrán do funkce šéftrenéra pro další období, což mi 
dovoluje spolupracovat s tak vynikajícími závodníky a trenéry, jaké máme dnes v 
našem týmu. 

                                                                               Jiří Pultera   
                                                                               Šéftrenér kanoistiky slalomu 

 
 
 


