
Hodnocení činnosti reprezentačního družstva sjezdařů v roce 2017 
 

Nejdůležitější  sportovní  akcí  v roce  2017  bylo  Mistrovství  světa  ve  
sprintu 

v Pau (Francie). Prioritou byly kvalitní výsledky na MS. Druhou zásadní akcí 

bylo  Mistrovství  Evropy  ve  Skopje  (Makedonie)  –  pro  specialisty  na  

dlouhý sjezd – hlavní akce roku. 
 

Dalším  důležitým  úkolem  bylo  zajistit  co  možná  nejkvalitnější  podmínky  

pro přípravu  širšího  reprezentačního  družstva  sjezdařů.  Rozšířené  

družstvo  by mělo  tvořit  základ  úspěšných  vystoupení  na  dalších  

vrcholných  podnicích  v letech  2019-2021.  Ke  stejnému  cíli  směřovalo  

také  pokračování  ve  velmi kvalitní spolupráci s reprezentačním družstvem 

juniorů a družstvem do 23 let. Vedoucím trenérem tohoto družstva je Lukáš 

Novosad. 
 

Hlavním cílem v sezóně 2016 jak jsem uvedl bylo Mistrovství světa. 
 

Mistrovství světa se konalo na umělé slalomové dráze v Pau. Naše 

reprezentace  se  s tratí  seznámila  na  výcvikových  táborech,  které  se  

konaly 

od března až do září. Konečná bilance čtyř medailí z individuálních závodů, tří 

medailových umístění v závodech družstev – to jsou údaje vypovídající o síle 

Českého  sjezdového  družstva.  Jako  pozitivum  pro  další  dobré  

výsledky  se jeví slušná vyrovnanost ve všech kategoriích. 
 

Podrobný  přehled  výsledků  je  v příloze  MS  -  umístění.  Jmenovitě  

bych vyzdvihl největší úspěchy: 
 

Největší   individuální   úspěch   získal   na   singl   kánoi   Ondřej   

Rolenc,   který vybojoval  mistrovský  titul.  Šesté místo   bral  Mark  

Rygel,  devátý  skočil Vladimír  Slanina.  V družstvech  singl  kanoisté  

(Slanina,  Haleš,  Rolenc)  byli druzí. Antonín Haleš startoval v úterním 

závodě družstev, ale poté vzhledem 

k nemoci odcestoval zpět do ČR. 
 

Další  individuální  medaile  získaly  ženy  na  singl  kanoi.  Martina  

Satková vybojovala stříbrnou medaili a Marie Němcová pak medaili 

bronzovou – tzn. dvě  ženy  na  stupních  vítězů  v individuálním  závodě.  

Ve  finále  byla  ještě Anežka  Paloudová  na  desátém  místě  a  Radka  

Valíková  byla  na  13.  místě. Družstvo skončilo druhé. 
 

Kajak žen přinesl čtvrté místo věkem ještě juniorky Barbory Dimovové,   

další juniorka Gabriela Satková byla šestá, Klára Paďourová byla sedmá a 

Martina Satková  byla  desátá.  Na  kajaku  žen  jsme  měli  všechny  

dívky  ve  finále. Družstvo bylo na čtvrtém místě. 



Kajak  mužů  -  Richard  Hála  skončil  osmý,  Filip  Hric  desátý,  Karel  

Slepica čtrnáctý a Vojtěch Zapletal patnáctý. I všichni kajakáři byli ve finále 

což je pro naše  závodníky  maximum.  Hlídka  kajakářů  (Hála,  Hric,  

Slepica)  –  skončila pátá. 
 

Bez individuálního umístění do osmého místa skončili debl kanoisté. Nejlepší 

byla posádka   Michal Šrámek a Lukáš Tomek na devátém místě. Desátí 

byli Marek  Rygel  a  Petr  Veselý, jedenáctí  pak  Daniel  Suchánek  a  

Jan  Jílek, čtrnáctí  Martin  Novák  a  Antonín  Haleš.  V kategorie  deblů  

naši  závodníci Šrámek  –  Tomek,  Rygel-Veselý,  Novák-Haleš  

vybojovali  stříbrnou  medaili 

v družstvech. 
 
 
 

Na  mistrovství  světa  byla  také  nejmladší  kategorie  –  deblkanoe  žen.  

Naše posádka Anežka Paloudová a Marie Němcová vybojovaly titul mistryň 

světa. 
 

Ziskem   čtyř   individuálních   a   tří   medailí   ze   závodu   družstev   

se   Česká republika  umístila  na  druhém  místě  v hodnocení  národů.  

Mistrovství  světa potvrdilo vysokou úroveň českého sjezdu. 
 
 
 

Mistrovství  Evropy  se  konalo  v Makedonii  na  řece  Treska  ve  Skopje.  

Sedm medailí  z  individuálních  závodů a  šest  medailových  umístění  v 

závodech družstev vylovili naši závodníci . Jako pozitivum pro další dobré 

výsledky se jeví slušná vyrovnanost ve všech kategoriích, malým varováním 

může být to, 

že ze sprintu jsme získali pouze jednu medaili oproti šesti medailím 

z dlouhého  sjezdu.  Podrobný  přehled  výsledků  je  v příloze  ME  -  

umístění. Jmenovitě bych vyzdvihl medailové úspěchy: 
 

Singl kánoe mužů přinesla v dlouhém sjezdu maximální úspěch. Všichni naši 

sportovci  skončili  sedmého  místa.  Navíc  jsme  získali  všechny  tři  

medaile  - Ondřej Rolenc byl první, druhý Vladimír Slanina a Antonín Haleše 

byl třetí. Ve sprintu  zvítězil  Vladimír  Slanina.  V družstvech  singlkanoisté  

Slanina,  Haleš, Rolenc byli zlatí v dlouhém sjezdu a stříbrní ve sprintu. 
 

Debl  kanoisté  byly  všichni  do  šestého  místa  v dlouhém  sjezdu  přičemž  

titul vybojovali Daniel Suchánek a Ondřej Rolenc. Filip Jelínek a Václav 

Kristek 

byli  v dlouhém  sjezdu  osmí.  V hlídkách  byli  deblíři  Suchánek  –  

Rolenc, Jelínek - Kristek a Rygel - Veselý zlatí v dlouhém sjezdu a stříbrní ve 

sprintu – tam posádku Jelínek – Kristek nahradili Novák s Halešem. 



Kategorie kajak žen -   titul mistryně Evropy získala Klára Hricová v dlouhém sjezdu.  

Družstvo  Bayerová  –  Paloudová  -  Hricová  vyhrálo  dlouhý  sjezd hlídek. 
 

Na  singl  kánoi  žen  brala  Karolína  Paloudová  bronzovou  medaili  v dlouhém 

sjezdu.  byly dvakrát stříbrné v závodě družstev. 
 

Hlídka kajakářů (Hric, Hála, Mrůzek) byla třetí ve sprintu. 
 

Ziskem  sedmi  individuálních  a  šesti  medailí  ze  závodu  družstev  se  Česká 

republika  umístila  na  prvním  místě  v hodnocení  národů.  Mistrovství  Evropy 

potvrdilo vysokou úroveň českého sjezdu. 
 
 
 

Závěrem bych chtěl poděkovat oddílům za   vytvoření podmínek pro přípravu 

reprezentantů.  Jsou  to  zejména  oddíly  jejichž  dres  v  roce  2017  oblékali 

sjezdoví reprezentanti: Bohemians, KK Brno, Český Krumlov, Česká Lípa, Dolní   

Kounice,   Dukla,   Litovel,   Olomouc,   Pardubice,   USK,   Valašské Meziříčí, 

Vysoké Mýto, Žatec. 
 

Velký podíl na výkonech pak měl i realizační tým, který v roce 2017 pracoval 

ve složení: 

Knebel Robert – hlavní trenér, asistenti a trenéři kategorií – Novosad Lukáš, 

Šťastný Michal, Kamil Mrůzek, Michala Mrůzková, fyzioterapeut – David 

Lisický a Adéla Fialová. 
 
 

Děkuji za pozornost a sportu zdar. Robert Knebel 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Nominační kritéria do RD sjezd a RD U23 sjezd na rok 2018 a na zimní období roku 2019 
1. Nominační kritéria pro MS 2018 MUOTA – RD sjezd senioři 
1.1. Nominační závody pro MS 2018. Celkem čtyři závody,  z toho dva ve sprintu a dva v dlouhém sjezdu: závody Českého 

poháru v roce 2018. Dlouhé sjezdy: Kamenice 15.4. – MČR v dlouhém sjezdu, Čeňkova Pila 29.4.. Sprint: Roudnice 19.5., 

Roudnice 20.5. – MČR  ve sprintu. 

1.2. Nominační žebříček. Vznikne jeden nominační žebříček. Bodování umístění bude dle olympijských tabulek 

(9,7,6,5,4,3,2,1). Do žebříčku se vždy započítávají tři nejlepší výsledky ze čtyřech nominačních závodů. Při rovnosti bodů 

rozhodne lepší součet nominačních bodů získaných na závodech MČR ve sprintu a na MČR v dlouhém sjezdu. V případě 

shodného součtu nominačních bodů z MČR ve sprintu a z MČR v dlouhém sjezdu rozhodne menší procentuální odstup mezi 

závodníky se stejným počtem nominačních bodů na MČR ve sprintu a MČR v dlouhém sjezdu. V případě, že se některý z výše 

uvedených nominačních závodů neuskuteční, budou se započítávat tři nejlepší výsledky ze tří zbývajících nominačních závodů. 

1.3. Výběr do RD sjezd pro MS 2018 

Do reprezentačního družstva pro MS mohou být nominovány první čtyři lodě ve všech lodních kategoriích. 

O konečném počtu nominovaných lodí v jednotlivých kategoriích rozhodne TR sjezd – tzn. maximální počet lodí v kategorii je 

stanoven na 4 (dle pravidel ICF), ale může jet lodí méně. 

 

2. Nominační kritéria pro ME U23 Skopje – RD U23 ve sjezdu 
2.1. Nominační   závody pro ME U23 2018. Celkem čtyři závody,  z toho dva ve sprintu a dva v dlouhém sjezdu. Jsou to: 

závod Českého poháru dlouhý sjezd Čeňkova Pila sobota 28.4.,  závod Českého poháru dlouhý sjezd Čeňkova Pila neděle 

29.4., závod Českého poháru ve sprintu v Roudnici 19.5., závod Českého poháru ve sprintu v Roudnici 20.5.. 

2.2. Nominační žebříček. Vznikne jeden nominační žebříček. Bodování umístění bude dle olympijských tabulek 

(9,7,6,5,4,3,2,1). Do žebříčku se vždy započítávají tři nejlepší výsledky ze čtyřech nominačních závodů. Při rovnosti bodů 

rozhodne lepší součet nominačních bodů získaných na závodech MČR U23ve sprintu a na MČR v dlouhém sjezdu. V případě 

shodného součtu nominačních bodů z MČR U23 ve sprintu a z MČR v dlouhém sjezdu rozhodne menší procentuální odstup 

mezi závodníky se stejným počtem nominačních bodů na MČR U23 ve sprintu a na MČR v dlouhém sjezdu. V případě, že se 

některý z výše uvedených nominačních závodů neuskuteční, budou se započítávat tři nejlepší výsledky ze tří zbývajících 

nominačních závodů. 

2.3. Výběr do RD U23 sjezd pro ME 2018 

Do reprezentačního družstva pro ME U23 mohou být nominovány první čtyři lodě ve všech lodních kategoriích. 

O konečném počtu nominovaných lodí v jednotlivých kategoriích rozhodne TR sjezd – tzn. maximální počet lodí v kategorii je 

stanoven na 4 (dle pravidel ICF), ale může jet lodí méně. 
 

 
 

3. Nominační kritéria pro SP a EP 2018 – RD sjezd senioři 
3.1. Výběr do RD sjezd pro SP a EP 2018. Nominační závody a žebříček budou pro výběr na SP a EP stejné jako pro výběr 

na MS 2018. Do reprezentačního družstva pro SP a EP budou vybráni závodníci v maximálním počtu prvních 5 lodí v každé 

kategorii. Šestá loď je vyhrazena pro juniorskou reprezentaci. 

Poznámka : Na první závody EP do Skopje a Banja Luky je nominace dle klíče pro výběr do RD sjezd na zimu 2018. 
 

 
 

4. Nominační kritéria do RD sjezd senioři pro rok 2019 – zimní období 
Reprezentační družstvo sjezd bude  sestaveno na základě umístění v konečném žebříčku ČP pro rok 2018. V RD sjezd pro 

zimní období  roku 2019 (do skončení nominace na ME 2019)  budou první 4 lodě v celkovém pořadí ČP. 
 

 
 

5. Nominační kritéria do RD U23 sjezd pro rok 2019 – zimní období 
Reprezentační družstvo U23 sjezd  (ročníky narození 2000-1996) bude  sestaveno na základě umístění v konečném žebříčku 

ČP pro rok 2018. V RD U23 sjezd budou první čtyři lodě v žebříčku, které se umístí nejhůře do desátého místa v konečném 
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pořadí ČP pro rok 2018, všichni individuální medailisté z ME U23 2018  a dále pak všichni individuální medailisté z 
juniorského 

ME 2018 s ročníkem narození 2000. 

 
Všechny nominace  navrhuje vedoucí trenér, které schvaluje Trenérská rada pro RD sjezd. Ta si vyhrazuje právo 

zohlednit v nominaci i další kritéria. Vedoucí  trenér předkládá konečnou nominaci ke schválení VV ČSKDV. 

 
Vysvětlivky termínů: 

Vzájemná vítězství – ve všech daných nominačních závodech souboje lodí s výsledným shodným počtem 

nominačních bodů. Neúčast na nominačním závodě je brána jako prohra. 

 
Případná změna místa konání jednotlivých závodů není důvodem k nezařazení jednotlivých závodů do nominačních 
žebříčků. 

 
Vypracoval: Robert Knebel 

Nominační kritéria schválila TR sjezd dne: 18.10.2017 

Nominační kritéria schválil Výkonný výbor ČSKDV dne: 13.12.2017 
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