
Hodnocení pro valnou hromadu kanoistiky slalom dne 18.1.2020 

Hned v úvodu bych chtěl 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 v Pau ve  Francii.  Již v tomto závodě se potvrdilo, že máme velmi silný tým a že naše 
sezona v tomto roce může být výjimečně úspěšná.     

Nejúspěšnější kategorií   v tomto závodě byla tradičně  kategorie K1 muži  a to především díky 
vítězství Víta Přindiše a 8 . místa Jiřího Prskavce.  Solidní jízdu předvedl Vavřinec Hradilek, který 
obsadil 20.místo. V závodě týmů potvrdilo naše kajakářské trio ve složení Prskavec, Přindiš, 
Hradilek svoji momentální neporanitelnost. 

Na kajaku žen jme zažili největší překvapením celého šampionátu, kterým bylo senzační vítězství 
Amálie Hilgertové v závodě kajakářek . Solidní jízdy předvedly Kateřina Kurdějová, která skončila 
na 14.místě a Veronika Vojtová, která skončila 16.  V závodě týmů skončilo naše trio těsně za 
medailovým umístěním na 4.místě. 

V závodě singkanoistek skončila jedna z medailových favoritek Tereza Fišerová na 4.místě. 
Příjemným překvapením v tomto závodě bylo  14. místo  mladičké Říhové. Stejně tak potěšil zisk 
bronzové medaile v závodě týmů ve složení Fišerová, Říhová, Havlíčková. 

Nejméně úspěšnou kategorií  a určitým zklamáním v tomto závodě byla kategorie singkanoistů 
když Lukáš Rohan skončil na 18. místě, medailista z ME 2018 Tomáš Rak a nováček týmu Vojtěch 
Heger skončili za branami kvalifikace                                                                                 

Nejdůležitějším závodem sezony bylo samozřejmě Mistrovství světa, které se konalo v Seu 
D´Urgell ve Španělsku, které bylo zároveň kvalifikačním závodem pro OH v Tokyu.         

Začnu  kajakem mužů. Fantastickou jízdu předvedl Jiří Prskavec , který porazil jízdou na hranicí 
všech rizik  domácí favorizované Španělské kajakáře. Jeden dotyk od medaile  dělil Víta Přindiše. 
V závodě týmů  po mnoha letech našel náš tým přemožitele v týmu domácího  Španělska, který 
předved vynikající jízdu a proto naše trio za vybojované druhé místo zaslouží velké uznání. 

K kategorii kajakářek předvedla nejlepší letošní výkon Kateřina Kudějová, která skončila na 
výborném 4.místě. Solidní jízdy předvedly Amále Hilgertová, která skončila na 15. místě a 
Veronika Vojtová, která obsadila 26.místo. Za velký úspěch považuji 2. místo kajakářek v závodě 
týmů. 

V závodě singlkanoistek skončila Tereza Fišerová na 6.místě, Eva Říhová na 21. místě a Kateřina 
Havlíčková skončila za branami kvalifikace. Velkou pochvalu zaslouží trojice Fišerová, Říhová, 
Havlíčková za výbornou jízdu a 3. místo v závodě týmů. 

V závodě singlkanoistů byl překvapivě nejúspěšnější Vojtěch Heger, který 14. místem zajistil 
kvalifikační místo pro OH 2020.  Na Tomáši Rakovi, se pravděpodobně začaly projevovat  
celoroční zdravotní problémy, když skončil na 20.místě. S výkonem a následným umístěním 
nebyl spokojen Lukáš Rohan, který skončil na 26.místě. 

 



Kanoe smíšených dvojic                                                                                                                                                
Je neolympijskou  disciplínou a do poslední chvíle není vždy 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.  Naše velmi favorizovaná posádka 
Tereza Fišerová s Jakubem Jáněm  splnila všechna očekávání  a dokázala v závodě zvítězit. Naši 
medailovou bilanci doplnila v tomto závodě 3. místem Veronika Vojtová s Janem Maškem. 
S ohledem na to, že je zřejmé, že slalomová komise ICF, přestala uvažovat o zařazení této 
kategorie do programu OH, rozhodla trenérská rada tuto kategorii momentálně nepodporovat. 

 

Ve svém hodnocení bych chtěl zdůraznit, že za velký úspěch považuji získání všech 4 
kvalifikačních míst pro OH 2020, což v některých kategoriích bylo velmi obtížné. 

 

Mimořádně úspěšnou sezonu dokumentují též výsledky dosažené v celkovém pořadí světového 
poháru ve kterém dokázal na kajaku Jiří Prskavec zvítězit,  Vít Přindiš obsadil 3. místo  a 
v kategorii C1 ženy  Tereza Fišerová obsadila 3.  příčku. 

Co se týká plánu na tento rok je hlavním cílem samozřejmě úspěch na Mistrovství Evropy a  
Olympijských hrách, čemuž bude přizpůsobena veškerá příprava. 

S kanálem v Tokyu jsme měli možnost se seznámit při 2 akcích v loňském roce a samozřejmě 
hodláme využít maximálně všechny tréninkové možnosti, v roce letošním. 

Nominační závody jsou s ohledem na termín konání mistrovství Evropy plánovány na konci 
dubna na Trnávce a v Praze Troji.  S ohledem na probíhající stavební práce na Trnávce není 
uskutečnění závodu úplně jisté a náhradní tratí byla navržena TR trať ve Veltrusech. Konečné 
rozhodnutí o této záležitosti padne do 15.3. 

Plán akcí a nominační kritéria najdete mezi přiloženými materiály.  

Na závěr bych chtěl poděkovat všem závodníkům, trenérům, zdravotnímu personálu, 
rozhodčím, mediální skupině, sekretariátu, výboru za výbornou spolupráci s přáním, že tato 
spolupráce bude pokračovat   stejně úspěšně i nadále. 

 

Zpracoval: Jiř Pultera – šéftrenér kanoistika slalom 

 

 

 


