
Rámcové hodnocení činnosti a výsledků RDJ slalom a sjezd 

v roce 2017 

Základní otázkou před sezonou bylo, zda nadstandardní podmínky, vyplývající nejen 

ze solidních státních dotací (podložených vysokou úspěšností v minulých letech), ale také i 

díky významným sponzorským příspěvkům určených zejména na zimní přípravu, se odrazí i 

v úspěšných vystoupeních na letošních nejvyšších juniorských mezinárodních soutěžích.  

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

vypracoval základní koncepci družstva a nominační kritéria, prováděl výběr 

reprezentantů,  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: a) MSJ ve slalomu na USD v Čunove (SVK, 18.-23. července) 

 b) MEJ ve slalomu v Hohenlimburgu (GER, 15.-20.srpna)  

c) MSJ ve sjezdu v Murau (AUT, 26.-30.července) 

 

a současně koordinoval účast reprezentantů a výběru závodníků SCM na závodech 

Evropského poháru juniorů ve slalomu (Čunovo – Bratislava, Flattach, Solkan, Augsburg, 

Č. Budějovice,  Krakov, Roudnice  – více jak 100 závodníků), závodu Olympijských nadějí 

ve slalomu  v L. Mikuláši (SVK, 21.-24. září), dále pak koordinoval účast závodníků na 

Evropském poháru juniorů ve sjezdu (Č. Budějovice a Roudnice n.La také účast nejlepších 

juniorských závodníků na SP ve sjezdu. 

 

A) Dosažené výsledky RDJ slalom a sjezd  v roce 2017: 

Výsledkově lze rok 2017 velmi pozitivně. Celkový zisk 31 medailí z toho na MSJ ve 

slalomu (9 medailí – 3 tituly mistra světa), na MEJ ve slalomu (8 medailí – 5 titulů mistra 

Evropy) a na MSJ ve sjezdu – klasický sjezd + sprint (14 medailí včetně 5 titulů mistrů 

světa) svědčí o vysoké kontinuální výkonnosti našich juniorských týmů. Přehled v tabulkách. 

Slalom celkem 
       

Celkový přehled med. Individuální     Hlídky     Celkem 

  zlato stříbro  bronz zlato stříbro  bronz   

MSJ Čunovo 2 2 2 1   2 9 

MEJ Hohenlimburg 2 2 1 3     8 

Celkem MSJ+MEJ 4 4 3 4   2 17 

Sjezd celkem               
Celkový přehled 
med. Individuální Hlídky     Celkem 

  zlato stříbro  bronz zlato stříbro  bronz   

MSJ Klasik Murau 2 2 2 1 2   9 

MSJ Sprint Murau 2   1   2   5 

Celkem MSJ kl + spr. 4 2 3 1 4   14 

SLALOM 



        

 Logicky půjde spíše o pohled spíše statistický, podložený velkým počtem 

individuálních i týmových medailí, které juniorští reprezentanti vybojovali jednak na 

Mistrovství světa juniorů, které proběhlo na velmi obtížné trati ve slovenském Čunove, 

jednak na Mistrovství Evropy juniorů, které se konalo na zcela odlišném (ne příliš 

obtížném) vodním terénu renovované dráhy v německém Hohenlimburgu.   

Právě úspěšnost družstva ve vztahu k výrazné odlišnosti závodních terénů by měla 

být později předmětem hlubší analýzy systému přípravy všech jednotlivých závodníků, stejně 

tak jako ne vždy jednoduchá, ale z výsledkového hlediska efektivní, koordinace přípravy daná 

střediskovými, oddílovými, individuálními a prioritně reprezentačními zájmy.  

   

Zvýrazňujeme: 

 Výrazné vítězství naší výpravy jako nejúspěšnějšího týmu, a to jak v bodování 

národů, tak v počtu získaných medailí. Od ostatních výprav bylo cítit většinou respekt, 

obdiv a možná trochu i „závist“ a s tím související celá řada dotazů na příčiny těchto 

úspěchů.    

 Možno konstatovat vysokou individuální výkonnost všech našich juniorů, kteří se 

téměř všichni systémem soutěží probojovali až k účasti ve finálových jízdách (účast 

ve finále považujeme za hranici velmi solidní a tradicím odpovídající výkonnosti 

českých vodních slalomářů).  

 Relativně velmi vysoká úspěšnost závodníků v těchto finálových jízdách – celkem 

11 individuálních medailí – z toho 4 vítězství. 

 Junioři vybojovali v osmi týmových soutěžích 6 medailí (z toho 4 tituly), jedno 

čtvrté a jedno 9. místo. Další známka vyrovnanosti celého týmu a efektivnosti 

nastaveného systému přípravy. 

 Asi historicky druhé nejúspěšnější vystoupení našich juniorských reprezentantů 

podtrhuje fakt, že všichni závodníci (i díky úspěšnosti v týmových soutěžích)  

alespoň jednou stáli na stupních vítězů. Devět závodníků si při dekorování vyslechlo 

tóny naší hymny (třikrát Vojta Heger, dvakrát Tonička Galušková a singlkanoisté 

Matyáš Lhota a Honza Kaminský). 

 Je nutno zdůraznit i fakt, že dva juniorští závodníci si vyjeli A tým a úspěšně nás 

reprezentovali i v kategorii dospělých – Matyáš Lhota a Eva Říhová.  

Kategorie K1 junioři: Vynikající výsledky na MSJ v Čunove – dvě individuální medaile 

(T. Zima stříbro, J. Bárta bronz a spolu s P. Žížalou bronz v soutěži týmů, který na 

MEJ v Hohenlimburgu přetavili ve zlato. Trochu za očekáváním pak zůstalo na MEJ 

jejich vystoupení v individuální soutěži. 

Kategorie C1 muži:  v soutěži týmů – trojice M. Lhota, V. Heger a J. Kaminský 

vybojovala na MEJ i MSJ zlato. Ne úplně povedené finálové jízdy na MSJ (co by za ně 

celá řada soupeřů dala), ovšem mírný šok pro soupeře z vystoupení na MEJ-1. V. Heger, 

2. M. Lhota.  

Kategorie C1 ženy: všechny tři ve finále MSJ (těsně unikla medaile, když se nepodařilo 

zopakovat ambiciózní semifinálové jízdy). Bronzovou medaili se pak podařilo 

vybojovat trojici závodnic E. Říhová, S. Vrbová a G. Satková na MSJ v soutěži týmů. 

Na MEJ si nejlépe vedla G. Satková, která si rozšířila svoji letošní sbírku medailí (velmi 

úspěšná i na   MSJ ve sjezdu) o stříbro z individuálního závodu. Škoda chyby v soutěži 

týmů.  

Kategorie K1 ženy: nejmladší trojici kajakářek v historii se nejprve podařilo na MSJ 

překonat nepřekonatelné kajakáře (zpráva z tisku), když T. Galušková (16 let) získala 

mistrovský titul, který ziskem bronzové medaile podtrhla L. Nesnídalová (15 let), což 

byl asi nejpřekvapivější výsledek. V týmové soutěži spolu s patnáctiletou K. Bekovou 



skončily dívky na MSJ 4., na MEJ pak jely ovšem velmi zkušeně a vybojovaly titul. Za 

výrazný úspěch je možno považovat postup všech tří kajakářek do finále MEJ. Zde se pak 

opět nejvíce dařilo Toničce Galuškové, která výraznou jízdou dosáhla na stříbro.  

Nutno poznamenat, že výsledky Toničky Galuškové se odrazili i v celostní anketě 

Junior roku, ve které se nakonec v tvrdé konkurenci umístila na bronzové příčce. 

Logicky pak zvítězila v juniorské kategorii v obdobné anketě kanoistické, když druhé 

místo obsadil Tomáš Zima a třetí Lucka Nesnídalová. Tento rok byl tak úspěšný, že se 

bohužel na hodně juniorů s výraznými mezinárodními výsledky nedostalo. 

 

Kategorie C2 muži: Bohužel možno jen smutně konstatovat, že „kanoe slávy“ se nadále 

spíše potápějí. Nízká účast lodí i národů. Soutěže byly tím pádem neoficiální – přesto 

vyhlášené. A tak dvojice Pohanka – Wendl a Vrublovský – Novotný mají sice velmi 

solidní úroveň, chybí jim však z hlediska dalších perspektiv (pro mne osobně dosti 

nepochopitelně) soupeři. 

 

SJEZD:  
Reprezentační družstvo ve sjezdu velice úzce spolupracuje s reprezentačním 

družstvem do 23 let a podílí se i na úspěších kategorie dospělých – Klárka Hricová (titul na 

ME Evropy – klasickém sjezdu) a Barbora Dimovová (4. MS – sprint v Pau).  

Atmosféra v týmu je výborná  a je zárukou kontinuity úspěchů i v budoucnu.  

Celá řada juniorů úspěšně reprezentovala na relativně silně obsazeném MSJ (21 států), 

které se jelo v Murau v Rakousku v termínu 26.-30.7.  

 

Soutěž národů: přesvědčivé vítězství mladých sjezdařů  

 

Klasický sjezd: Již tradičně byl náš tým mírně úspěšnější v klasickém sjezdu. 

Dominovaly především naše juniorky, když na kajaku obsadily první čtyři místa 

v pořadí Klárka Hricová, Barča Dimovová, Karolína Paloudová a Gabriela Satková.  

Poslední jmenovaná závodnice vybojovala navíc na C1 stříbro a potvrdila tak 

nadvládu českých juniorek. Vítězství kajakářek v soutěži tříčlenných hlídek bylo logické. 

  Vynikající výsledek podal Vojtěch Skořepa, který si přiváží také světový juniorský 

titul.   

Sprintový závod: Stále populárnější sprintový závod doplňoval sady našich medailí.  

Tituly vybojovaly naše dívky na singlkanoi - Gabriela Satková i na kajaku - 

Barbora Dimovová, které sekundovala na třetím místě opět Gabriela Satková.  

 

Úspěšnost týmu byla podtržena stříbrnými medailemi v soutěži hlídek 

singlkanoistů, která jela ve složení Vojtěch Skořepa, Vojtěch Klíme a Matěj Ruffer.  

 

Úplně asi nebyly spokojeny favorizované kajakářky Barbora Dimovová, Gabriela 

Satková a Klára Hricová, které po velkém boji skončily „jen druhé“.  

 

Mírně za očekáváním oproti minulým letům skončili naši kajakáři a bude třeba se této 

kategorii v budoucnu hodně věnovat, aby se navázalo na vynikající výsledky této kategorie 

v minulých (nedávných letech). Špičkové trenéry a hlavně organizační zázemí (SCM, SpS) na 

to máme. 

 

 

 



B) Metodická činnost:  

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

důrazem na rozvoj záběrové techniky ve slalomu i sjezdu, základních manévrů a základních 

brankových kombinací ve slalomu a nácviku vodních terénů ve slalomu i sjezdu. Stálý úkol je 

ve spolupráci s metodickou komisí  ČSK-DV vypracovat přehledný metodický manuál pro 

přípravu závodníků v kanoistických oddílech a Sportovních centrech mládeže zejména 

v počátečních etapách sportovní přípravy.   

 

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 a potěšitelné je, že se zapojují i další mladí trenéři z center i oddílů.  

 

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. Kamil Mrůzek   

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, Michal Šrámek   C1ž: 1.Tomáš Kutý  

 

Dále spolupracovali ať již jako osobní, oddílový, střediskový trenéři: 

 

Slalom: 

Vladislav Galuška, Pavel Foukal, Pavel Kubričan,  Milan Říha, Jan Vondra, Roman 

Neugeubaer, Ondra Mohout, Irena Pavelková, Martin Říha…. 

Sjezd: 

Luděk Roleček,  Bohuš Šamánek, Martin Smolka, Zdena Grossmannová, Radek Fusek, 

Honza Šťastný… 

 

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, Horšovský Týn, Loko Žatec, Kralupy, Klatovy 

A dále VSC USK Praha, ASC Dukla Brandýs n. L. a také jednotlivá SCM a jejich detašovaná 

pracoviště 

Sjezd: KK Brno, SK UP Olomouc, VS Litovel,  KK Vltava Č. Krumlov, Val. Meziříčí,  TJ 

Bohemians  Praha, SK Veselí, Roudnice, Trutnov a stejně tak jednotlivá SCM a jejich 

detašovaná pracoviště. 

                                           Jiří Kratochvíl 

 zodpovědný  trenér RDJ slalom a sjezd 



   

Příloha č. 2 
    Návrh složení RDJ pro zimní přípravu 2017-2018 

  SLALOM       SJEZD     
Kategorie K1 muži       Kategorie K1 muži     

A1 Zima Tomáš 0 Roudnice 1 A1 Zapletal Mikuláš 0 Dukla B. 

A2 Bárta Jan 0 USK Pha 1 A2 Koblížek Daniel 0 Trutnov 

A3 Krejčí Jakub 2 Dukla B. 1 A3 Ivánek Roman 2 SKVeselí 

A4 Pohanka Vítek 0 Klatovy P A4 Matějíček Vojtěch 2 KK Brno 

A5 Špalek Matěj 0 Benátky P A5 Kirchner David 2 Boh.Pha 

B1 Rouča Samuel 2 Šumperk V B1 Hradec Matěj 3 Olomouc 

B2 Veverka Lukáš 2 Benátky V B2 Šindelář Jan 2 Loko Plz 

B3 Matějíček Vojtěch 2 KK Brno V B3 Hala Jiří 2 Olomouc 

B4 Hala Jiří 2 Olomouc V B4 Procházka Vojtěch 2 Olomouc 

B5 Mrázek Jakub 4 KK Opava P B5 Rudorfer Martin 3 Olomouc 

Kategorie C1 muži 
   

Kategorie C1 muži 
 

  

A1 Heger Vojtěch 0 Dukla B. 1 A1 Klíma Vojtěch 2 Č.Kruml. 

A2 Novotný Petr 0 Olomouc 1 A2 Janů Filip 2 Olomouc 

A3 Lerch Eduard 2 Dukla B. P A3 Urban Daniel 1 Šumperk 

A4 Wendl Denis 0 Horš.Týn P A4 Kratochvíl Martin 3 Olomouc 

A5 Bohatý Karel 1 Dukla B. P A5 Mareš Jakub 3 Č.Kruml. 

B1 Lhota Kryštof 2 USK Pha P B1 Beier Matouš 4 Trutnov 

B2 Král Adam 3 USK Pha P B2 Kratochvíl Lukáš 5 Olomouc 

B3 Kratochvíl Martin 3 Olomouc P B3 Rašner Karel 4 Postřelm 

B4 Janů Filip 2 Olomouc V B4 Urban Michal 4 Šumperk 

B5 Říha Matyáš 3 USK Pha V B5 Král Matěj 2 Postřelm 

Kategorie K1 ženy       Kategorie K1 ženy     

A1 Galušková Antonie 1 Sušice 1 A1 Dimovová Barbora 0 Litovel 

A2 Beková Kateřina 2 KK Opava P A2 Satková Gabriela 1 KK Brno 

A3 Nesnídalová Lucie 2 L.Žatec 1 A3 Paloudová Karolína 0 Č.Kruml. 

A4 Satková Gabriela 1 KK Brno 1 A4 Dvořáková Dominika 2 Boh.Pha 

A5 Neugebauerová Anna 2 Kralupy P A5 Němcová Marie 0 KK Brno 

B1 Kneblová Tereza 3 Olomouc P B1 Kneblová Tereza 3 Olomouc 

B2 Kloboučková Ivana 3 KK Opava P B2 Dziadková Zuzana 2 KK Brno 

B3 Karlíková Barbora 2 Dukla B. P B3 Doležalová Lucie 3 Olomouc 

B4 Dvořáková Dominika 2 Boh.Pha P B4 Kneblová Klára 5 Olomouc 

B5 Doležalová Lucie 3 Olomouc P B5 Novosadová Kristina 4 Č.Kruml. 

Kategorie C1 ženy 
   

Kategorie C1 ženy     

A1 Satková Gabriela 1 KK Brno 1 A1 Satková Gabriela 1 KK Brno 

A2 Říhová Eva 0 USK Pha 1 A2 Němcová Marie 0 KK Brno 

A3 Kneblová Tereza 3 Olomouc 1 A3 Paloudová Karolína 0 Č.Kruml 

A4 Vrbová Alexandra 0 Horš.Týn 1 A4 Kneblová Tereza 3 Olomouc 

A5 Němcová Marie 0 KK Brno 1 A5 Doležalová Lucie 3 Olomouc 

B1 Kneblová Klára 5 Olomouc P B1 Kneblová Klára 5 Olomouc 

B2 Králová Adéla 1 USK Pha P B2 Košíková Denisa 2 SKVeselí 

B3 Doležalová Lucie 3 Olomouc P B3 Dziadková Zuzana 2 KK Brno 

B4 Dziadková Zuzana 2 KK Brno P B4 Doležalová Bára 5 Olomouc 

B5 Kloboučková Ivana 3 KK Opava P B5 Janů Veronika 5 Olomouc 

Kategorie C2 muži       Kategorie C2 muži     

A1 Táborský Jan 3 Horš.Týn 1 A1 Hendrych Tomáš 0 Val.Mez. 

  Wendl Samuel 3 
  

  Nachtigal Richard 0   

  
    

A2 Švéda Daniel 2 Val.Mez. 

  
    

  Smilek Jiří 3   

  
    

A3 Klein Pavel 1 Č.Kruml. 

  
    

  Ondřich Václav 1   

  
    

A4 Vejnar Samuel 5 Č.Kruml. 

  
    

  Mareš Jakub 3   

  
    

  
  

  

                  

         Modře označení závodníci = top tým 
     



Příloha č. 3  
RDJ Slalom – Koncepce přípravy, plán akcí a nominační kritéria pro rok 

2018  
 

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

 

1. Rámcový plán akcí na rok 2018 – SLALOM  
 

a)  Hlavní závody sezóny: 

 

11.4.-15.4.  YOG kvalifikace Barcelona, ESP (1 loď C1,K1m,ž)   

  5.7. - 22.7.   MSJ   Ivrea, ITA  (až 3 lodě/kateg) 

10.8. - 19.8.   MEJ   Čunovo, SVK  (až 3 lodě/kateg) 

27.9. - 30.9.  OH naděje  Krakov, POL  (až 9 + lodí/kateg.)  

  8.10. - 15.10.  YOG       B.Aires ARG  (Nominovaní)   

 

b)   Přípravné závody 

 

    23.3.-25.3.       MZ, WRR  Solkan, SLO   (4-5 lodí/kateg) 

    26.4.-29.4.       MZ, WRR  Ivrea, ITA   (4 Výběr) 

    16.6.-17.6.       ECA CUP   Valstagna, ITA  (SCM výběr)  

    23.6.- 24.6.       ECA CUP   Augsburg, GER  (SCM (výběr)       

    26.6.-27.6.       ECA CUP?  Flattach, AUT   (SCM výběr)  

    30.6.-  1.7.        Young Danub.(ECA) Čunovo, SVK   (3-4 lodě/kateg) 

       7.7.-  8.7.       ECA CUP   Valstagna, ITA  (SCM výběr). 

.    26.7.-29.7.       Danube Cup WR  Čunovo, SVK   (3-4 lodě/kateg) 

     11.8 -12.8.        MZ, WRR    Praha – Troja       (SCM výběr) 

 

 Poznámka: Termíny ECA Cup zatím zcela předběžně 

 

c)   VT a soustředění: 

 



      leden, únor, břez. VT sportovní centra  Austrálie   (centra) 

      28.1.-12.2.  VT technika, kond Al Ain    (výběr) 

23.2.-11.3.  VT technika, kond. Pau, FRA   (4-5 lodě/kateg) 

22.3.-29.3.  VT+ MZ, WR Solkan, SLO, Ivrea, ITA (až 6 lodě/kateg.) 

  6.4.-  8.4.  VT technika+testy? Roudnice, Račice,CZE (až 6 lodí/kateg.) 

 

26.4.-29.4.  VT+MZ,WS,tr.MSJ Ivrea, ITA   (Výběr) 

      26.6.-  1.7.      VT+ MZ Trať MEJ Čunovo, SVK   (3-4 lodě/ kateg) 

         

  5.7.-22.7.  VT+ MSJ  Ivrea, ITA   (až 3 lodě/kateg 

26.7.-  1.8.      VT+ MZ Trať MEJ Čunovo, SVK   (3-4 lodě/ kateg 

10.8.-19.8.  VT+ MJ  Čunovo, SVK   (až 3 lodě/kateg) 

      19.10.-21.10.  VT technika+testy Roudnice, Račice,CZE (až 6 lodí/kateg.) 

 

 

 

 

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

SLALOM -  MSJ 2018, MEJ 2018, ČPJ 2018 a MSJ 2019 a  

(kategorie: C1m, C1ž, K1m, K1ž (C2m, C2mix) 
 

A) Nominační závody na MSJ v Ivrei, ITA (17.-22.7. 2018) a na MEJ v Čunove, 

SVK 15.-19.8. 2017 

 

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

 26.5.-27.5     1.,2. NKZ   Veltrusy  (2.,3. NZ MEJ, MSJ) 

   9.6.-10.6.     3., 4. NKZ    Roudnice  (4.,5. NZ MEJ, MSJ) 

         

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 2017 v dané kategorii získávají bonifikaci 3 body 

(body MSJ, MEJ se sčítají), které se připočítají k bodovému zisku v nominačních závodech.   

Body do nominace berou pouze ročníky 2000 – 2003. 
 

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

ke schválení předsednictvu ČSK 
 

Na MSJ, MEJ startují první tři lodě v kategorii K1ž, K1m, C1ž, C1m (TR může zvážit start C2m, C2mix 

dle pořadí v nominaci v případě, že závod bude oficiální - 5 států MEJ, 6 států MSJ)  

 

Poznámka:  

Start ve více kategoriích: Závodník může na MEJ, MSJ startovat pouze v jedné (hlavní, v nominaci 

úspěšnější) 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 na Ivrei 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 Čunove další loď v pořadí nominace.      

 

Dodatek pro nominaci pro Extreme Canoe Slalom Cross (dále CSLX) pro MSJ 2018 

(MEJ 2018) 

Pořadí nominace CSLX bude stanoveno na základě pořadí nominace do slalomového týmu v 

kategorii K1ženy a K1 muži. Vždy však musí být splněna podmínka účasti ve slalomovém 

závodě v kategorii juniorů (MSJ 2018). 

 

B) Nominace na Závody OH mládeže,  Buenos Aires, ARG 8.-16. 10. 2018 (platí 

pouze roč. nar. 2002, 2003). 

 

Informace od ICF k systému kvalifikace a účasti na tomto závodě nejsou stále zcela jasné – 

upřesňují se. Aktuálně je stav následující: 

 

Trenérská rada si vyhrazuje právo provést v nominačních kritériích dílčí změny vyplývající se 

závěrečných pokynů k účasti a kvalifikaci na YOG.  



 

Nejprve proběhnou Kvalifikační závody pro Evropu (kde se určí pořadí v jednotlivých 

kategoriích a počet postupujících z Evropské kvóty do Argentiny – zatím to vypadá, že půjde již i o 

konkrétní jména - ne tabulková místa) a to v termínu 11.-15.4. 2018 v Barceloně  

1. Na tomto kvalifikačním závodě může startovat maximálně 8 lodí za stát 
2. Za ČSK se počítá s nominací 4 lodí pro závod „Canoe – Kayak Head to Head  sprint - jede se 

na rychlostních lodích  
3. Za ČSK se počítá se s nominací 4 lodí pro závod Head to Head Canoe Slalom Obstacle“ jede 

se na hybridní slalomové lodi – stejná pro K1 i C1  
4. Kategorie v obou disciplínách jsou: K1muži, K1ženy, C1muži, C1ženy 
5. Každý účastník nominace v Barceloně musí startovat jak ve sprintu, tak ve slalomu na 

odpovídající lodi (platí to i pro závod YOG v Argentině) 
6. V každé kategorii (K1muži, K1ženy, C1muži, C1ženy) se do evropského týmu nominuje 

odpovídající počet závodníků v součtu výsledků ze slalomu a sprintu 
Klíč postupu je dán součtem umístění v obou soutěžích – za stát však může do Argentiny 

vždy jen jedna loď za kategorii – maximálně tedy při 100% úspěchu 2 závodníci a 2 

závodnice). 

7. Nominační dodatek – rychlost vers. divoká voda – nominace Argentina 
1. Pokud v nominaci uspěje 1 loď v dané kategorii (vyjede tabulkové místo pro Evropu – 

bude nominována do Argentiny 
2. Pokud v nominaci uspějí v dané kategorii 2 lodě (jen jedna může reprezentovat 

v Argentině) bude nominace určena následovně: 
a) Pokud budou obě lodě ve specializaci do třetího místa – bude nominována loď, která bude 

úspěšnější v pořadí evropské nominace – tedy v kombinaci.  
b) Pokud bude jedna loď ve specializaci do třetího místa a další loď medailové místo neobsadí, 

bude nominována loď úspěšnější ve specializaci (individuálním) závodě – i pokud bude 
v celkovém evropském pořadí v kombinaci horší. 

c)  V případě dvou lodí do 6. místa v redukovaném pořadí států v kombinaci a zároveň stejného 
umístění ve specializaci (slalomu a rychlosti), bude nominována loď lepší v pořadí 
v kombinaci. 

d) V případě stejného umístění ve specializaci (slalomu a rychlosti) a zároveň stejného pořadí v 
kombinaci, bude nominována loď s menším % časovým odstupem na vítěze specializace, 
případně větším % časovým náskokem před druhým v pořadí specializace  

 

Předběžná nominační kritéria pro účast na kvalifikačních závodech v Barceloně-slalomová sekce: 

 

Vzhledem k pozdním informacím a brzkému termínu kvalifikačního závodu (přihláška) se 

nominace provede následovně: 

 

1. Nom. závod Sprint na rychl. lodi So 17.3. v Praze Troji (cca v 14,00 hod) 
2. Nom. závod: Sprint na rychl. lodi So 17.3. v Praze Troji (cca v 16,00 hod) 
3. Nom. závod: Slalom   So 24.3. v Solkanu 
4. Nom. závod: Slalom   Ne 25.3. v Solkanu  

 

1. místo v závodě 1 bod 



2. místo v závodě 2 body 
3. místo v závodě 3 body 
4. místo v závodě 4 body atd.. 

      

Takto se oboduje každý ze čtyř závodů. Závodník v jednotlivých kategoriích (K1junioři, K1 

juniorky, C1 junioři, C1 juniorky) s nejnižším součtem umístění ze všech 4 závodů (žádný se neškrtá) 

se nominuje na kvalifikační závod v Barceloně. Druhá loď v pořadí je náhradník.  

 

Poznámka:  

1. Závodu ve sprintu na rychlostní lodi v Troji se může zúčastnit prvních pět závodníků -závodnic 
z ČPJ ve slalomu 2017 roč. narození 2002, 2003. (Pokud se nepodaří zajistit odpovídající počet 
lodí rychlostních, proběhne závod na lodích sjezdových). 

2. Závod v Solkanu je závod typu WR. Počítá se s účastí rozšířeného družstva RDJ – minimálně 4 
lodě v uvedených ročnících v každé z vypsaných lodních kategorií. Účast mají zajištěnou lodě, 
které se umístí v průběžném pořadí nominace ve sprintu v Troji. 

 

C) Nominační závody na MSJ Rio De Janeiro,  Brazílie 1.-5.5. 2019  

    Přípravné: 22.-24.3. Rio Open 22.-24.3. 2019 

                      29.-31.3. Foz Do Iguacu 

 

     Konečná nominace na MEJ, MSJ 2018 přepoč. roč. 2001-04  (1. NZ    MSJ 2019) 

     26.8.      6. ČP   Lipno               (2. NZ    MSJ 2019) 

       8.9..      MČRdor   Veltrusy   (3. NZ    MSJ 2019) 

     15.-16.9.         5.,6.NKZ   Č.Budějovice               (4.,5. NZ MSJ 2019    

 

Bodování je olympijské (9,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Započítávají se tři nejlepší výsledky z nominace 

2018 a čtyř závodů. Při rovnosti bodů rozhoduje výsledek MR dorostu. Dále rozhoduje trenérská 

rada. 

 Medailisté z MSJ a MEJ 2018 v individuálních kategoriích získávají do nominace z MSJ 2018  

tři a z MEJ 2018 dva bonifikační body (bonifikace se sčítají), které se připočítají k součtu bodů 

získaných v nominaci pro rok 2019.  

Na MSJ budou nominovány 3 lodě v OH disciplínách v kategorii dle pořadí v nominaci. TR RDJ 

může zvážit vyslání jedné posádky v obou neolympijských disciplínách (C2m, C2mix) předpoklad 

oficiální soutěže – šest států.  

Vzhledem k finanční náročnosti nákladů na MSJ si TR RDJ na druhé straně vyhrazuje právo 

omezení účasti závodníků financovaných ČSK-DV v některých kategoriích (výkonnostní hledisko) 

s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji výše dotací pro ČSK-DV.  



Nominace na MSJ 2019 zohledňuje ročníky 2001-2004 (závodníci jiných ročníků 
narození body neberou).  
 
Konečnou nominaci navrhuje trenér kategorie, schvaluje TR RDJ a vedoucí trenér předkládá 

ke schválení předsednictvu ČSK 
 

Poznámka:  

Start ve více kategoriích: Závodník může na MSJ startovat pouze v jedné (hlavní – v nominaci 

úspěšnější) kategorii. Trenérská rada RDJ slalom si vyhrazuje právo zvážit start závodníka ve dvou 

kategoriích (výkonnostní hledisko - s přihlédnutím k věku a výkonnostní úrovni – předpoklad do 

druhého místa v nominaci).  

.  

Ve výjimečných případech si TR RDJ (po schválení předsednictvem ČSK-DV) vyhrazuje právo 

zařadit na třetí místo v nominaci medailistu z MSJ 2018 a Mistra Evropy 2018 (zdravotní důvody).     

 

  Výsledky nominace budou také hlavním kritériem pro zařazení do RDJ slalom pro zimní a jarní 

přípravu  (1.-3. místo)  – další místa v pořadí budou řešena v rámci ČPJ 2018.  

  

 Dodatek pro nominaci pro Extreme Canoe Slalom Cross (dále CSLX) pro MSJ, MEJ 

2019 

Pořadí nominace CSLX bude stanoveno na základě pořadí nominace do slalomového týmu v 

kategorii K1ženy a K1 muži. Vždy však musí být splněna podmínka účasti ve slalomovém 

závodě v kategorii juniorů (MSJ 2019). 

POZOR: slalomová komise jedná o přeložení termínu MSJ 2019 z května do července. 

V tomto případě by se výše uvedená kritéria pro účast na MSJ 2019 zrušila a byla by 

vytvořena kritéria nová.  

                     

 D) Český pohár juniorů a žebříček juniorů pro rok 2018 slalom 

  

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

Mistrovství dorostu ČR – celkem 7 závodů: 

            Stavitelé: 

26.5.-27.5     1.,2. NKZ  Veltrusy  1. a 2. ČPJ       Kratochv.-So,Křempek-Ne       

 9.6.-10.6.     3., 4. NKZ   Roudnice  3. a 4. ČPJ       Busta-So, Přindiš-Ne 

           8.9.    MR dor   Veltrusy         5. ČPJ       Galuška 

15.9. - 16.9.    5. a 6. NKZ  Č. Buděj.  6. a 7. ČPJ   Šrámek-So, Rozsypal-Ne 



  

Bodování je shodné jako pro NKZ. Bodují pouze závodníci mládežnických kategorií ročníky 

2000 - 2007). 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 dalších závodníků do 

RDJ pro zimní přípravu (od 4. místa – viz Nominace na MSJ 2018)) a zařazení do SCM pro rok 2019.  

Vedení RDJ si vyhrazuje právo zařadit do RDJ pro rok 2019 pro zimní a jarní přípravu 

individuální medailisty z MEJ a MSJ bez ohledu na pořadí v ČPJ.  

 

 

Praha, 12.11. 2017       RNDr. Jiří Kratochvíl     

Příloha č. 4 
 

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

2018 

 
Rámcový plán bude průběžně upřesňován zejména s ohledem na finanční možnosti 

svazu a následně RDJ 

 

1. Rámcový plán akci na rok 2018 SJEZD 

 
a)  Hlavní závod sezony: 

 

28.7. - 6. 8 . 2018     MEJ sjezd Skopje, MAC  (3 – 4 lodě v kategorii)              

             

 

b)  Přípravné závody: 

6. - 10. 6.       SP                  Celje, SLO     Výběr  

19. - 21.10.   maraton                   Adige, ITA                         Výběr                         

8. - 16.11.      maraton                  Ardeche, FRA                    Výběr  

 

c)  VT a soustředění: 

 

16.2. - 4.3. Empuria Brava, ESP 2 auta Spol. s RD, U23 

22.3. - 25.3. Hanušovice 4 lodě(3) v kat. Spol. s RD, U23 

5. - 8. 5. ČR 4 lodě(3) v kat. Spol. s U23 

5. - 8. 7. Mur, AUT 4 lodě (3) v kat. Spol. s U23 

16. - 18.7. Salza, AUT 4 lodě (3) v kat. Spol. s U23 

    

    

    
 

 



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

v roce 2018 

 
a) Nominační závody na MEJ 2018, Skopje, MAC  

Nominační závody nejsou samostatnými závody - jedou se v rámci vybraných závodů 

ČP ve sjezdu, ČPJw a MČR dorostu v klasickém sjezdu. 

 

28.4.-29.4. 2x klasik                1.,2.  NZ  Č. Pila  

19.5.-20.5. 2x sprint   3.,4.  NZ  Roudnice 

16.-17.6. MČRd. klasik, MČRž. klasik               5.,6.  NZ  Dvůr Králové 

    

  

     Bodování je olympijské (9,7,6,5,4,3,2,1) započítávají se 4 nejlepší výsledky z těchto šesti 

nominačních závodů bez ohledu na sprint či klasik. Při neuskutečnění některého ze závodů 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 MSJ 2017 v dané kategorii získávají bonifikaci maximálně 3 b,  
které se připočítají k bodovému zisku v nominačních závodech.  
Body do nominace berou pouze ročníky 2000 – 2003. 
  

Do reprezentačního družstva pro MEJ 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  2018 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. 

 

    

28.4.-29.4..  2x klasik 1., 2. ČPJ Č. Pila                So, Ne 

19.5.-20.5. 2x sprint           3., 4. ČPJ Roudnice          So, Ne 

16.6.-17.6. 2x klasik, MČRd + MČRž 5., 6. ČPJ Dvůr Králové    So, Ne 

19.8. 1x sprint      7. ČPJ Č. Budějovice         Ne 

9.9. 1x sprint, MČRd      8. ČPJ Veltrusy                  Ne 

    

 

Bodování je shodné jako pro ČP. Bodují jen závodníci mládežnických kategorií 

(ročníky 2007-2000). 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 2018/2019. Dále tento žebříček slouží pro potřeby zařazení do SCM 2019. 



  

Vedení RDJ si vyhrazuje právo zařadit do RDJ pro rok 2018/2019 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 
 

 


