
Hodnocení činnosti reprezentačního družstva sjezdařů v roce 2019 
Nejdůležitější sjezdovou akcí v roce 2019 bylo Mistrovství světa ve sprintu v La 
Seu ve Španělsku. Prioritou byly kvalitní výsledky na MS. Druhou zásadní akcí 
bylo Mistrovství Evropy v Bovci ve Slovinsku – pro specialisty na dlouhý sjezd 
– hlavní akce roku. 
Významnou snahou loňské sezony bylo zajištění co možná nejkvalitnějších 
podmínek pro přípravu širšího reprezentačního družstva. Rozšířené družstvo 
by pak mělo tvořit základ úspěšných vystoupení na dalších vrcholných 
podnicích v letech 2021-2023. Ke stejnému cíli směřovalo také pokračování ve 
velmi kvalitní spolupráci s reprezentačním družstvem juniorů a družstvem do 
23 let.  
Hlavním cílem v sezóně 2019 jak jsem uvedl bylo Mistrovství světa.  
Mistrovství světa se konalo na umělé slalomové dráze v La Seu současně se 
slalomovým šampionátem. Podruhé vyzkoušený formát závodů je dle našich 
názorů povedený a španělský pořadatel vše zvládl na jedničku. Naše 
reprezentace se s tratí seznámila na výcvikových táborech, které se konaly od 
března až do září. Konečná bilance šesti medailí z individuálních závodů a pěti 
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.  
Jmenovitě bych vyzdvihl největší úspěchy: 
Největší individuální úspěch získaly ženy na singl kanoi. Martina Satková 
vybojovala zlatou medaili. Byl to jeden ze dvou dospělých individuálních titulů 
mistra světa v celém kanoistickém svaze. Marie Němcová byla čtvrtá, Tereza 
Kneblová byla pátá a Anežka Paloudová na sedmém místě. Tzn. Všechny 
singlířky jely finálový závod. Družstvo ve složení Satková, Paloudová a 
Němcová skončilo druhé. 
Další dvě pódiová umístění nám přinesl kajak žen. Anežka Paloudová byla 
druhá a Barbora Dimovová pak třetí. Martina Satková byla po velké chybě 
čtrnáctá. Družstvo Satková, Dimovová a Paloudová získalo titul mistryň světa.  
 
Dvojnásobnou medailovou radost přinesl i závod na singl kánoi mužů. Ondřej 
Rolenc vybojoval titul více mistra světa. Na stupně vítězů jej doprovodil 
Vladimír Slanina, který získal bronz. Sedmé místo bral Marek Rygel, osmý 



skočil Václav Kristek. Tedy i na singlu mužů byli všichni závodníci v nejlepší 
osmičce. V družstvech singl kanoisté (Slanina, Kristek, Rolenc) byli druzí.  
Medailový úspěch přidali i debl kanoisté. Posádka Marek Rygel a Petr Veselý 
vybojovali stříbrnou medaili. Pátí byli Daniel Suchánek a Ondřej Rolenc.  První 
desítku uzavřela posádka Šmoldas Zapletal.   Hlídka ve složení Rygel-Veselý, 
Novák-Haleš a Slaninové získala bronzovou medaili. 
Kajak mužů byla jediná kategorie bez individuální medaile – Adam Satke 
deváté, Filip Hric třinácté, Vojtěch Zapletal patnácté místo. Hlídka kajakářů 
(Satke, Hric, Zapletal) – se vrátila na medailové umístění – skončili třetí.  
 
Na mistrovství světa byla také nejmladší kategorie – deblkanoe žen. My jsme 
byli okolnostmi donuceni postavit posádku. Startovaly Marie Němcová a Tereza 
Kneblová, které vybojovaly čtvrté místo. 
Ziskem šesti individuálních a pěti medailí ze závodů družstev se Česká 
republika umístila na druhém místě v hodnocení národů.  
 
Mistrovství Evropy se konalo v Bovci na řece Soča ve Slovinsku. Devět 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. Jmenovitě bych vyzdvihl medailové 
úspěchy: 
Singl kánoe mužů přinesla v dlouhém sjezdu stříbro zásluhou Ondřeje 
Rolence.  Ve sprintu byl třetí Vláďa Slanina. V družstvech singlkanoisté 
Slanina, Rygel, Rolenc byli zlatí v dlouhém sjezdu a stříbrní ve sprintu. 
Kategorie kajak žen -  třetí v dlouhém sjezdu byla Anežka Paloudová, ve sprintu 
byla třetí Martina Satková. Družstvo vyhrálo jak dlouhý sjezd tak i sprintový 
závod hlídek. 
Na singl kánoi žen v  dlouhém sjezdu brala Martina Satková stříbrnou medaili, 
bronzovou medaili přidala Anežka Paloudová.  Ve sprintu byla druhá Marie 
Němcová.  
Obrovský úspěch přinesl kajak mužů – v dlouhém sjezdu byl třetí Adam Satke. 
Hlídka kajakářů (Satke, Slepica, Mrůzek) vyhrála dlouhý sjezd a ve sprintu 
družstvo Satke, Slepica, Hric  bylo druhé. 



Debl kanoisté bohužel neměli vlivem zranění oficiální soutěž v dlouhém sjezdu. 
Ve sprintu byli třetí Daniel Suchánek a Ondřej Rolenc.   
 
Ziskem devíti 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 2019 oblékali 
sjezdoví seniorští reprezentanti: Bohemians, KK Brno, Český Krumlov, 
Dolní Kounice, Dukla, Litovel, Olomouc, Pardubice, Valašské Meziříčí, 
Vysoké Mýto, Žatec. 
Velký podíl na výkonech pak měl i realizační tým, který v roce 2019 pracoval 
ve složení: 
Knebel Robert – hlavní trenér, asistenti a trenéři kategorií – Novosad Lukáš, 
Šťastný Michal, Kamil Mrůzek, Tomáš Slovák, Luděk Roleček, Tomáš Kutý a  
fyzioterapeuté – David Lisický a Adéla Fialová.  
 
Děkuji za pozornost a sportu zdar.  Robert Knebel 


