
Hodnocení pro valnou hromadu ČSK DV RD slalom dne 20.1.2018 

Hned v úvodu bych chtě uvést, že si myslím, že tak výborné výsledky, jakých jsme v loňské sezoně 
dosáhli, nepotřebují moc velkého komentáře.                                                                                               
Prvním důležitým závodem sezony bylo mistrovství Evropy, které proběhlo na rozhraní května a června 
ve Slovinském Tacenu.  Již v tomto závodě se potvrdilo, že máme velmi silný tým a že naše sezona 
v tomto roce může být výjimečně úspěšná.                                                                                               
Nejúspěšnější  závodnicí  v tomto závodě byla překvapivě Tereza Fišerová, která skončila na 2. místě  a  
navíc získala s partnerkami Jančovou a Říhovou 3. místo v závodě týmů.                                                        
Jiří Prskavec 3. místem potvrdil, že je stále špičkovým jezdcem a výbornou bilanci kajakářů doplnil 5. 
místem Vít Přindiš. V závodě týmů potvrdilo naše kajakářské trio svoji momentální neporazitelnost.              
Úspěšnou medailovovou bilanci doplnila dvojice Jonáš Kašpar – Marek Šindler 3. místem.                   
V kanoi jednotlivců bylo velkým překvapení 6. místo nováčka týmu Matyáše Lhoty                
Nejdůležitějším závodem sezony bylo samozřejmě Mistrovství světa, které se konalo v Pau ve Francii         
Začnu u kajaku mužů                                                                                                                                                
Skutečnost, že získá Ondřej Tunka titul mistra světa a ve stejném závodě skončí  Vít Přindiš na 2. místě si 
myslím v průběhu sezony nedokázal představit ani ten největší optimista, plus vítězství v závodě týmů 
potvrzuje naši bezkonkurenční úroveň této kategorie.  Navíc pouze jeden dotyk dělil Jirku Prskavce od 
finálové účasti.                                                                                                                                                              
Při této příležitosti bych chtěl připomenout mediálně mírně opomenuté vítězství Vavřince Hradilka 
v nové disciplíně canoe slalom boat crossu.                                                                                                     
Kanoe žen je nová olympijská disciplína a je příjemné konstatovat, že se  tato kategorie stala naší druhou 
nejúspěšnější disciplínou, což potvrdila Tereza Fišerová vynikajícím 2. místem, Eva Říhová 12. místem a 
Monika Jančová  15 místem. Poměrně velkým překvapením bylo třetí místo této trojice v závodě týmů. 
Podle mého názoru může být kanoe žen v budoucnu naši nejúspěšnější disciplínou s ohledem na to, že 
dvě závodnice současného týmu jsou ještě v juniorském věku.                                                                               
Na kajaku žen příjemně překvapila 5. místem dnes již zkušená závodnice Kateřina Kudějová, která na MS 
dokázala předvést nejlepší  jízdu loňské sezony.                                                                                                                               
Mladé závodnice Amále Hilgertová a Karolina Galušková zůstaly bohužel za hranicemi semifinálového 
postupu.  Na druhé straně nesmíme opomenout výborné 3. místo Amálie Hilgertové v nové disciplíně 
canoe slalom crossu.                                                                                                                                               
Kanoe jednotlivců                                                                                                                                                             
Byla v tomto závodě nejméně úspěšnou kategorií, když naši dva nejzkušenější závodníci Vitězslav Gebas a 
Michal Jáně, skončili za branami finále. Naše velká naděje a překvapení letošní sezony Matyáš Lhota 
zaplatil nováčkovskou daň již v kvalifikaci, ve které jel jeden z nejrychlejších časů, ale nasbírané trestné 
body ho zanechaly za branami semifinále                                                                                                         
Kanoe dvojic                                                                                                                                                                   
Dvojice Jonáš Kašpar – Marek Šindler kralovali kvalifikačnímu závodu i semifinále a z uvedeného důvodu 
4. místo z finálového závodu bylo pro ně samotné zklamáním. Další dvě lodě Ondřej Karlovský – Jakub 
Jáně a Tomáš Koplík a Jakub Vrzáň se nedokázali probojovat do finálového závodu.                                          
Kanoe smíšených dvojic                                                                                                                                                
Je zcela nově obnovenou disciplínou a do poslední chvíle nebylo jasné, jestli  účast v tomto závodě bude 
dostačující pro to, aby mohla být soutěž hodnocena jako oficiální, což se nakonec zdařilo a díky této 
skutečnosti jsme do závodu přihlásili dvě dvojice. Příjemným překvapením v tomto závodě bylo 3. místo 
Veroniky Vojtové s Janem Maškem. Naše velmi favorizovaná posádka Tereza Fišerová s Jakubem Jáněm 
obdržela ve finálovém závodě spornou penalizaci za neprojetí jedné z branek, což je odsunulo na 6.místo 

 



 

Mimořádně úspěšnou sezonu dokumentují též výsledky dosažené v celkovém pořadí světového poháru 
ve kterém dokázal na kajaku Vít Přindiš zvítězit,  Jiří Prskavec obsadil 4. místo  a v kategorii C1 ženy  
Tereza Fišerová obsadila 2. příčku , stejně tak jako dvojice Kašpar – Šindler. Velkým příslibem do 
budoucna je též umístění  mladých závodníků  Václava Chaloupky  na 8. místě  Lukáše Rohana na 
10.místě   celkového pořadí SH                                                                                                                                                                     
Na závěr bych chtěl konstatovat, že i když si nevedu žádné podrobné statistiky, považuji výsledky 
z letošní sezony za nejlepší v moderní historii vodního slalomu, za což můžeme určitě vděčit mnoha 
faktorům, ze kterých podle mého názoru považuji za nejdůležitější, že jsme maximálně dokázali využít 
možnosti tréninku v místě MS, dalším faktorem je před několika lety nově nastavený systém Top teamu 
jak v seniorské tak v juniorské reprezentaci, který podle mého názoru značně urychlil nástup a úspěšnost 
mladých závodníků. A nakonec asi ten nejdůležitější faktor, že se nám sešla neobyčejně silná generace 
závodníků.                                                                                                                                                                  
Dále  bych chtěl této příležitosti též využít k podání několika nejdůležitějších informací, které jsem získal 
v průběhu mezinárodní trenérské konference v Ivrei v listopadu loňského roku:                                             
1/ strategie ICF pro monitoring účasti v kategorií C2m, C2 mix v roce 2018                                                                                          
- V průběhu ledna obdrží všechny federace od ICF dotazník na plán účasti v těchto kategoriích v roce 
2018. V průběhu března rozešle slalomová komise ICF přehled plánované účasti jednotlivých týmů na 
všech  hlavních závodech 2018.                                                                                                                                            
ICF bude klást velký důraz na početní přihlášku, na základě které by mělo být jasné jestli bude soutěž 
oficiální                                                                                                                                                                           
na základě neoficiálních informací získaných od trenérů v průběhu konference je situace momentálně 
následující:                                                                                                                                                                   
ME C2 muži – předpoklad, že proběhne jako oficiální soutěž                                                                             
MS  C2 muži – prozatím minimální zájem o start / pouze ČR a SVK/                                                                     
ME C2MX- nebude pro tento závod   vypsán                                                                                                         
MS C2 MX – zvažují účast CZE, FRA, ITA                                                                                                                    
2/ systém kvót pro závody SP pro rok 2018 - zůstává  beze změn                                                                       
ČR bude mít 4 lodě na K1m a na K1ž ve zbývajících kategoriích budeme mít po 3 lodích                               
3/ informace k OH Tokio 2020 – přípravy dle plán                                                                                  
Kvalifikační systém stejný jako pro OH 2016                                                                                                            
4/ informace k OH Paříž 2024                                                                                                                              
Snaha pořádající země o zařazení canoe slalom boat crossu případně C2 mix do programu OH 

 

Zpracoval: Jiř Pultera – šéftrenér kanoistika slalom 

 

 

 

 

 

 

 



Nominační kritéria pro výběr reprezentačního A týmu                                

ve vodním slalomu na rok 2018 

Kanoistika – vodní slalom 

I. Nominační kritéria pro medailisty z mistrovství světa 2017 (MS) a mistry Evropy 

2017 (ME) pro rok 2018 

Medailisté z MS a mistři Evropy v individuálním závodě v OH disciplínách v roce 2017 
budou zařazeni pro všechny závody ve slalomu v roce 2018 na první (druhé) místo 
nominace v příslušných kategoriích (nezapočítávají se do bodování nominačních 
závodů).  
 

II. Nominační kritéria na Mistrovství světa (MS), Mistrovství Evropy (ME) a závody 

Světového poháru (SP) pro rok 2018 

Nominace se skládá ze čtyř samostatných závodů.  
Závod 1:  1.ČP   5.5. 2018 – USD Trnávka 
Závod 2:  2.ČP   6.5. 2018 – USD Trnávka 
Závod 3:  3.ČP   12.5. 2018 – USD Troja 
Závod 4:  4.ČP   13.5. 2018 – USD Troja 
Tyto závody se bodují na základě oficiálních výsledků 1. – 4. ČP dle níže uvedeného 
bodování.  
 
Bodování: 1. místo  10 bodů  
  2. místo  9 bodů 
  3. místo  8 bodů 
  4. místo  7 bodů 
  5. místo  6 bodů 
  6. místo  5 bodů 
  7. místo  4 body 
  8. místo  3 body 
  9. místo  2 body 
  10. místo  1 bod 
 
 
Pořadí v nominaci bude určeno dle následujícího klíče: 
ze Závodu 1, Závodu 2, Závodu 3 a Závodu 4 budou vybrána a sečtena tři nejvyšší 
bodová ohodnocení. 
 
Při shodě: 1. rozhoduje počet vzájemných vítězství v nominačních  
   závodech v roce 2018 
   2. rozhoduje umístění v konečném pořadí v posledním nominačním   
   závodě (Závod 4) 
  3. rozhodne šéftrenér RD A 



III. Dodatky  

A. Dodatek ke kritériím na závody Světového poháru 2018 
 Závodů SP 2018 se může v jednotlivých kategoriích zúčastnit počet lodí, který je 

pro náš tým stanoven kvótou ICF:  K1 muži – 4 lodě, K1ž – 4 lodě, C1 muži – 3 
lodě, C1 ženy – 3 lodě, C2 muži – 3 lodě, C2Mx –  3 lodě 

 

B. Dodatek pro kategorii C2M, C2MX 

 Na závody ME, MS a SP 2018 mohou být nominovány lodě, které se umístily 
v konečném pořadí nominačních závodů na prvním až třetím místě. 

 O závěrečné nominaci v kategorii C2M a C2MX má právo rozhodnout šéftrenér 
s ohledem na skutečnost, jestli závod splňuje podmínky oficiální soutěže a 
s ohledem na výkonnostní úroveň jednotlivých lodí. 

 

C. Dodatek pro nominaci pro Extreme Canoe Slalom Cross (dále CSLX) pro MS, 

ME a závody světového poháru 2018 

 Pro výběr závodníků neplatí bod I. Nominačních kritérií 
 Pořadí nominace CSLX bude stanoveno na základě nominace do RDA 

slalomového týmu s tím, že nebude uplatněn bod I. Nominačních kritérií. 
Nominovaní závodníci musí splňovat podmínku – člen RDA slalomového týmu 
Pořadí nominovaných závodníků bude stanoveno podle výsledků nominačních 
závodů v kategorii K1 ženy a K1 muži. 

 

D. Dodatek pro Mistrovství ČR 2018 a šestý závod Českého poháru 

 Pokud zvítězí v individuálním závodě Mistrovství ČR, nebo v šestém závodě 
Českého poháru v OH kategorii loď, která nebude členem reprezentačního A 
týmu pro rok 2018, bude této lodi poskytnut příspěvek na přípravu pro sezónu 
2019 ve výši podpory            4. výkonnostní skupiny RD A. 
 

E. Dodatek pro zařazení do RD slalom v roce 2019 na základě výsledků  roku 2018 

 Medailisté z MS a mistři Evropy v individuálním závodě ve slalomu v OH 
disciplínách v roce 2018 budou zařazeni pro všechny závody ve slalomu v roce 
2019 na první (druhé) místo nominace v příslušných kategoriích.  

 Medailové umístění na MS je nadřazeno umístění na ME. 
 Mohou být před nominovány maximálně dvě lodě v kategorii. 
 

F. Dodatek pro marketingová pravidla ČSK DV 

ČSK DV si vyhrazuje exkluzivní marketingová práva k prodeji prostoru na výstroji  a 

výzbroji členů reprezentačního  A teamu ve vodním slalomu s respektováním 

marketingových závazků ČSK. Individuální podmínky mohou být sjednány pro  

medailisty z posledních OH,  medailisty ze seniorských soutěží a to ME, MS a vítěze 

celkového pořadí SP v posledních dvou sezónách.  



 

G. Závěrečný dodatek 

 V případě zrušení nebo změny termínu některého nominačního závodu 
v roce 2018, si trenérská rada vyhrazuje právo na provedení dodatečných 
změn v uvedených nominačních kritériích. 

 Šéftrenér RDA má právo po schválení trenérské rady nominovat závodníka (y) 
nad rámec těchto kritérií na jakýkoliv závod. 

 Šéftrenér RDA má právo s ohledem na finanční možnosti ČSK DV omezit na 
některé akce počet hrazených závodníků. 

 
Schváleno trenérskou radou dne:   20.12.2017 
Schváleno výkonným výborem ČSK DV dne: 4.1.2018 

 

PLÁN HLAVNÍCH AKCÍ KANOISTIKA- VODNÍ SLALOM 2018 

 

PLÁN HLAVNÍCH MEZINÁRODNÍCH ZÁVODŮ 2018 

22.03. – 25.03.      MZ – RIO DE JANEIRO OPEN - BRAZ 

28.05. – 03.06.      ME-   PRAHA - CZE 

18.06. – 24.06.      SP – 1 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – SVK 

25.06. – 01.07.      SP – 2 KRAKOV - POL 

02.07. – 08.07.      SP – 3 AUGSBURG - GER 

27.08. – 02.09.      SP – 4 TACEN - SLO 

03.09. – 09.09.   SP – 5  SEO D´URGELL - SPA 

24.09. – 30.09.      MS – RIO DE JANEIRO - BRAZ 

 

PLÁN SOUSTŘEDĚNÍ 2018 

05.02. -  10.03.  zimní soustředění AL Ain                          SAE 

29.01. -  09.03.  zimní soustředění Penrith                  AUS 

16.03. -  22.03.     soustředění příprava MS  Rio De Janeiro     BRAZ 

25.07 -   05.08.     soustředění příprava MS  Rio De Janeiro     BRAZ 

11.09. -  23.09.     soustředění příprava MS  Rio De Janeiro     BRAZ 

 



PLÁN HLAVNÍCH DOMÁCÍCH ZÁVODŮ 2018 

05.05. -  06.05.   Český pohár 1 a 2             Trnávka / první a druhý nominační/ 

12.05. -  13.05.   Český pohár 3 a 4 + MČR  Praha  / třetí a čtvrtý nominační/ 

25.08. -  26.08.   Český pohár 5 a 6             Lipno  

 


