
Zprá vá o č innosti druž stvá U23 slálom 2016 

 

 Zimní příprava většiny členů RDU23 probíhala na trati v Al Ain, kde se v klimaticky příznivých 

podmínkách podařilo zajistit velmi kvalitní trénink pro nadcházející sezónu. Poměrně malá skupina dala 

přednost odcestování na trať v australském Penrithu.  Zimní příprava medailistů a finalistů MS a MEU23 

2015 byla zajištěna za finanční podpory ČSK DV. 

V roce 2016 se MS U23 jelo na nám dobře známé trati v polském Krakově. Příprava probíhala 

formou několika krátkých výcvikových táborů. Celkem jsme na trati MS strávili 16 tréninkových dnů což 

bylo znát i na výsledcích. Karolína Galušková a Lukáš Rohan obsadili shodně druhá místa. Do finálového 

závodu se po chybě v semifinále neprobojoval Jiří Prskavec, ale velmi dobře ho zastoupil Michael 

Matějka, který obsadil 6. místo. Amálie Hilgertová ve finálové jízdě nenavázala na svá vystoupení 

v kvalifikaci i semifinále a po chybách obsadila konečné 8. místo. V zatím stále neolympijské kategorii 

C1ženy obsadila Jana Matulková šesté a juniorka Gabriela Satková 10. místo. Jedinou finálovou lodí 

z našich závodníků byla dvojice Jan Mrázek – Tomáš Rousek na 7 pozici. Na stříbrnou pozici v závodě 

týmů se dostala trojice kajakářek ve složení Karolína Galušková, Barbora Valíková a Amálie Hilgertová. 

Druhým vrcholem sezóny bylo ME U23, které se konalo ve Slovinsku. Trať v Solkanu byla v srpnu 

poměrně suchá a tedy né příliš obtížná. Největšího úspěchu opět dosáhl Lukáš Rohan, když zopakoval 

umístění z MSU23 a obsadil druhou pozici. Karolína Galušková byla jednou z favoritek závodu, ale spíše 

chybnou taktikou skončila už v semifinále na 11. pozici. V kajakářkách se do finálové desítky podívala 

Barbora Valíková. Alexandr Maikranz obsadil v kategorii kajakářů 8 pozici, což je jistě vzhledem k jeho 

věku příslibem do budoucnosti. Jana Matulková vylepšila své umístění z MSU23 o jednu příčku a obsadila 

5. místo v kategorii C1 ženy. V závodě družstev kajakářky obsadily druhou a kanoistky třetí příčku. 

Část družstva RDU23 se zúčastnila mezinárodních závodů v Liptovském Mikuláši a Čunově. 

Vedení družstva doporučuje uspořádání World ranking race na území ČR. 

Klady uplynulé sezóny: 

 Velmi dobré výsledky Lukáše Rohana a Karolíny Galuškové na MSU23 - zisk celkem 6 medailí 

z MS U23 a ME U23 (3 individuálních a 3 ze závodu družstev). 

 Dobré finanční zajištění týmu, možnost finančního příspěvku na zimní přípravu nejlepším 

závodníkům. 

 Velmi dobrá spolupráce realizačního týmu, závodníků a osobních trenérů, většina týmu měla na 

obou vrcholných závodech své osobní trenéry. 

 Velmi dobrá spolupráce při zajištění závodního servisu s realizačním týmem RDJ. 

 Finálová umístění Amálie Hilgertové, Michaela Matějky a Alexandra Maikranze – všichni jsou 

prvním rokem v RDU23 (19 let) 

 Vyrovnaný rozpočet. 



 

Zápory uplynulé sezóny: 

 Celkově nižší výkonnost družstva, reálnou šanci na zisk individuální medaile mají 2-3 závodníci 

 Malé množství finálových umístění. 

 Nedostatečná výkonnost v kategorii C2 jak v ČR, tak ve světě. 

 Jiří Prskavec nepotvrdil roli favorita a nezískal medaili na MSU23 

 Velká závodní vytíženost závodníků, kteří jsou členy RDA 

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem osobním trenérům, kteří měli hlavní podíl na přípravě a 

úspěších reprezentantů. Oběma vedoucím resortních sportovních center za skvělou spolupráci a podporu 

týmu a v neposlední řadě také sekretariátu ČSK DV.   

 
 
Pr ehled vý sledku  RD U23 v roče 2016 

 

 

MS U23 Krakow - Polsko  

K1M  6. místo (finále)     Michael Matějka 

  25. místo (semifinále)    Jiří Prskavec 

  28. místo (semifinále)    Alexandr Maikranz 

  8. místo     družstva  

 

K1Ž  2. místo (finále)     Karolína Galušková 

  8. místo (semifinále)    Amálie Hilgertová 

  16. místo (semifinále)    Barbora Valíková 

  2. místo     družstva 



 

C1M  2. místo (finále)     Lukáš Rohan 

  19. místo (semifinále)    Jakub Mrůzek 

  21. místo (semifinále)    Jan Větrovský 

  7. místo     družstva 

 

C2M  7. místo (finále)     Jan Mrázek  – Tomáš Rousek 

  13. místo (semifinále)    Mikuláš Zapletal – Vojtěch Zapletal  

  14. místo (semifinále)    Michael Matějka – Jan Větrovský 

 

C1Ž  6. místo (finále)     Jana Matulková 

  10. místo (finále)    Gabriela Satková 

  21. místo (kvalifikace)    Alexandra Vrbová 

  7. místo     družstva 

 

ME U23 Solkan  - Slovinsko  

K1M  8. místo (finále)      Alexandr Maikranz 

  20. místo (semifinále)    Michael Matějka 

  45. místo (kvalifikace)    Petr Binčík 

  14. místo     družstva  

 

K1Ž  10. místo (finále)    Barbora Valíková 

  11. místo (semifinále)    Karolína Galušková 

  26. místo (kvalifikace)    Amálie Hilgertová 

  2. místo     družstva 



 

C1M  2. místo (finále)     Lukáš Rohan 

  12. místo (semifinále)    Jan Větrovský 

  28. místo (kvalifikace)    Jakub Mrůzek 

  14. místo     družstva 

 

C2M  11. místo (semifinále)    Jan Větrovský – Michael Matějka 

  4. místo     družstva  

 

C1Ž  5. místo (finále)     Jana Matulková 

  15. místo (semifinále)    Gabriela Satková 

  22. místo (kvalifikace)    Alexandra Vrbová 

  3. místo     družstva 

 

 

 Praze 31.12. 2016      Mgr. Jiří Prskavec – trenér RD U23 

 


