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Lukáš Novosad  

je členem sportovního klubu SK Vltava Český Krumlov, kde působí v roli člena 
výkonného výboru oddílu, předního závodníka, trenéra, organizátora, rádce, hecíře či 
pomocníka „pro všechno“. Jeho hlavní přínos ale tkví ve vitalitě a aktivitě, kterou dokáže 
„nakazit“ všechny kolem sebe ... 

 
V roce 2010 se dařilo celému klubu SK Vltava v mnoha ohledech.  Rozšíření zaznamenala 

členská základna i zázemí. Klub pocítil vzestup na společenské úrovni a dařila se také práce 
s mládeží. Nejviditelnější výsledky měl klub ve sportovní činnosti. Podařilo se vyválčit 
medaile z republikových šampionátů dětí, dorostu, dospělých i veteránů! Krumlovskou 
loděnici prozářil dosud neznámý lesk medailí z Mistrovství Evropy i z Mistrovství světa! 

 Nepochybně je celková skvělá bilance roku 2010 vytvořená celým kolektivem a prací 
mnoha lidí. Většinu loňských úspěchů ale pojí stopa Lukáše Novosada.  

 
V roce 2010 prošel Lukáš Novosad několika milníky, z nichž by asi každý zasluhoval 

samostatné ocenění. V následujícím textu je podáno zdůvodnění návrhu připomenutím 
výrazných úspěchů Lukáše Novosada především v roce 2010 v oblasti sportovních výsledků, 
rozvoje českokrumlovského sportu a úspěchů organizačních a celospolečenských. 

 
 



1. Sportovní úspěchy v roce 2010 
 
 

Sportovním vrcholem v roce 2010 byl pro Lukáše Novosada zisk titulu mistra světa ve 
sjezdu na divoké vodě (*). 

Není až tak běžné, aby sportovec z českokrumlovského oddílu získal takový titul. Obvyklá 
praxe bývá taková, že jedinec s výraznými úspěchy je z podobných „provinčních“ oddílů 
stažen do centrálních národních středisek, kde následně v nesrovnatelně lepších 
podmínkách sklízí případné úspěchy. Nejinak to bylo i v případě Lukáše Novosada, který byl 
dlouhá léta na přelomu tisíciletí jednoznačnou českou jedničkou mezi kanoisty ve sjezdu na 
divoké vodě. Pro tehdejšího člena střediska vrcholového sportu byla v té době kanoistika 
na prvním místě. Lukáš jí obětoval vše a sklízel řadu úspěchů. Při vrcholné světové soutěži 
získal dvakrát bronzovou medaili, avšak na pomyslný vrchol v podobě titulu mistra světa se 
mu dosáhnout nepodařilo... Ve druhé polovině prvního desetiletí začalo v jeho prioritách 
závodění pomalu ustupovat. Na svět přišli potomci a do popředí důležitosti vstoupila rodina 
a ostatní starosti „běžného“ života, které byly po sportovní stránce spojené s přestupem do 
krumlovského „provinčního“ oddílu. Po několika letech působení v krumlovském klubu 
začal Lukáš trenérsky sestavovat poměrně silnou sjezdařskou skupinu a protože nejlepší 
předání zkušeností je vlastním příkladem, začal opět „trochu více“ pádlovat a výsledky se 
brzy dostavily ... 

 A s nimi přišla opět pozvánka do reprezentačního družstva. Lukáš dlouho zvažoval její 
odmítnutí, ale nakonec se s ohledem na reprezentační kolektiv tlaku sportovního okolí 
podvolil, což bylo nakonec dobře pro něj samotného i pro celou českou kanoistiku. 
Tříčlenné družstvo s Lukášem Novosadem v sestavě ve španělském Sortu  trochu nečekaně 
vybojovalo titul mistrů světa, který v kanoistické třídě putoval do České republiky po 
dlouhých více než 40 letech! 

Lukášovi se při světovém šampionátu dařilo i v dalších disciplínách. Ve sprintu družstev 
skončil s českým týmem čtvrtý, ve sprintu jednotlivců byl Lukáš šestý (nejlepší z Čechů) a 
v dlouhém závodě dvanáctý. 

 
Ve stínu mistrovství světa pak zůstávají další vynikající loňské sportovní výsledky Lukáše 

Novosada. Českokrumlovský kanoista se stal mistrem republiky ve sprintu, obsadil druhé 
místo při republikovém mistrovství v klasickém sjezdu, druhé místo v celkovém pořadí 
Českého poháru ve sjezdu, první pozici v konečném pořadí českého žebříčku roku 2010 ve 
sjezdu na kanoi a množství dalších vynikajících umístění při domácích i zahraničních kláních. 

 
Kromě své hlavní sportovní disciplíny (sjezdu na divoké vodě) se Lukáš Novosad věnuje 

také raftingu.  V českokrumlovském oddíle není raftový mužský tým a tak Lukáš „hostuje“ 
v Prostějovské posádce, která prošla úspěšně kvalifikací a následně v Italském Val di Sole 
s Lukášem Novosadem „na palubě“ vybojovala titul absolutních mistrů Evropy.  

S touto posádkou Lukáš získal roce 2010 také republikový titul a v závěru roku tento raft 
jednoznačně prošel kvalifikací na Mistrovství světa, které se pojede v letošním roce 
v Kostarice. 

 
 

(*)
 Poznámka:  

Kanoistika na divokých vodách zahrnuje dvě hlavní disciplíny: slalom a sjezd. Od zařazení slalomu do 
programu Olympijských her v r.1972 je tato disciplína mediálně známější, avšak v kanoistickém světě 
(včetně postavení u Českého svazu kanoistiky) jsou si obě disciplíny rovnocenné. 



2.  Přínos rozvoj českokrumlovského sportu 
 
 

2.1.  Přínos pro základní rozvoj kanoistického sportu 
 

Lukáš Novosad svým činorodým působením a svou nakažlivou aktivitou začal v rámci 
oddílu utvářet skupinku kanoistů se zaměřením na závodní pojetí sjezdové disciplíny. 
Kolektivní přístup a příkladný vzor v osobě Lukáše Novosada zapříčinily sportovní vzestup 
této skupinky a pomalu se začali přidávat další jednotlivci. V této sekci oddílu došlo v roce 
2010 k nebývalému nárůstu členské základny a také k výraznému vzestupu na výkonnostní 
úrovni. Na konci roku 2009 měli členové SK Vltava vyjetých dohromady 9 výkonnostních 
tříd ve sjezdu a na začátku roku 2011 registruje Český svaz kanoistiky u členů SK Vltava 
celkem 36 výkonnostních tříd! Na tomto vzestupu má bezkonkurenční zásluhu právě Lukáš 
Novosad. Fungující a dynamická skupina má nyní pozitivní vliv zejména na mládež ( a to 
nejen z oddílu SK Vltava).  

 
 

2.2.  Manažerské počiny 
 

Lukáši Novosadovi se daří také v manažerské oblasti. Z tohoto pohledu mezi jeho 
úspěchy roku 2010 patří například zformování krumlovského týmu v nové sjezdové 
kategorii C1 ženy (kanoe jednotlivkyně) s následným získáním pro Český Krumlov titulu 
mistryň republiky v družstvech z  historicky premiérového národního mistrovského závodu 
této kategorie. Za zmínku stojí také vyřízení přestupů některých velice kvalitních sportovců 
do českokrumlovského kanoistického oddílu v závěru loňského roku (např. dlouholetá 
reprezentantka ČR Lenka Lagnerová, přední česká sjezdařka v nové kategorii C1 Hana 
Peterková či mladičký kanoista s reprezentačními ambicemi Jan Novák). 
 

2.3.  Trenérské úspěchy 
 

Jednou z nejpřínosnějších aktivit Lukáše Novosada pro oddíl je jeho trenérská práce. 
Lukáš Novosad v klubu trenérsky vede zejména sjezdové disciplíny. Mezi jeho nesporné 
trenérské úspěchy loňského ruku patří třeba již zmíněný nárůst získaných výkonnostních 
tříd pro členy oddílu. Zdaleka nejviditelnějším trenérským úspěchem Lukáše Novosada 
v roce 2010 jsou však výsledky závodníka Antonína Haleše, kterého Lukáš v oddíle převzal 
jako solidního dorosteneckého kajakáře – slalomáře. Stal se jeho osobním trenérem a 
v relativně krátkém čase jej „předělal“ na singlkanoistu – sjezdaře. Aktivní a cílenou 
přípravou pod dohledem Lukáše Novosada se Haleš nominoval na juniorské mistrovství 
Evropy do srbského Kraljeva, ze kterého si překvapivě přivezl titul juniorského mistra 
Evropy v závodě družstev a titul juniorského individuálního vicemistra Evropy! V tomto 
stínu pak opět zůstávají třeba Halešovy republikové juniorské tituly ze závodu singkanoistů i 
deblkanoistů. 

Lukáš Novosad sklízel v roce 2010 částečné trenérské úspěchy také mimo krumlovský 
oddíl. Jako metodický vedoucí měl svou zásluhu na zisku čtvrtého místa budějovické 
posádky HANACE při mistrovství Evropy v raftingu a z pozice externího trenéra Irské 
kanoistické sjezdové reprezentace přispěl k nebývalému vzestupu irské kanoistiky. Irská 
republika, jejíž závodníci se doposud umisťovali v hloubi výsledkových seznamů, měla při 
mistrovství světa ve sjezdu v roce 2010 hned dvě umístění v první desítce! 



3.  Organizační a celospolečenské úspěchy 
 
 

Před necelými deseti lety Lukáš Novosad založil sportovní závod „Krumlovský vodácký 
maraton“. V průkopnických letech tohoto závodu mu pomáhala parta kamarádů. Závod se 
vyvíjel a částečně se měnili i lidé starající se o závod. Zakladatel v pozici ředitele zůstával a 
přes všechny překážky a zpočátku také finanční ztráty „tlačil“ tento závod dál a dopředu. 
Závod se vyvíjel, rozrůstal a získával na své úrovni i na prestiži, což bylo spojené zvýšenými 
nároky na organizaci, která je po celou dobu pevně dirigovaná Lukášem Novosadem. 
V posledních letech se počet každoročních aktivních účastníků tohoto závodu blíží 
k magické hranici jednoho tisíce, přičemž na startovní listině se vždy objeví více než desítka 
medailistů z vrcholných mezinárodních kanoistických akcí. V posledních třech ročnících se 
do Českého Krumlova k závodu sjíždějí sportovci z více než desítky států (v loňském ročníku 
ze šestnácti).  

Mezinárodní kanoistická federace reagovala na vzrůstající masovou oblibu říčních 
maratonů a na svém kongresu v prosinci loňského roku nově ustanovila Světovou sérii 
říčních maratonů. Do této „první ligy“ kanoistických maratonů kongres zařadil pouze 
desítku závodů s progresivním účastnickým zájmem, dobrými referencemi a prokázanou 
kvalitní úrovní řízení. Na tento prestižní seznam byly zařazeny závody v Argentině, Austrálii, 
Jižní Africe, Francii, Švédsku … a také právě Krumlovský vodácký maraton (v tomto případě 
možno bez nadsázky napsat: „Krumlovský vodácký maraton Lukáše Novosada“)! 
 
 
 

z Krumlovského vodáckého maratonu ... 



Závěrem ... 
 
 

Lukáš Novosad je ve vztahu ke své osobě poměrně skromný člověk. Své úspěchy nedává 
nikterak najevo a své zásluhy většinou bagatelizuje. Tuto jeho charakteristiku docela 
výstižně zachytil „nezaujatý“ reportér Karel Vosika ve své glose na stránkách 
Českokrumlovského Deníku dne 6.1.2011:  

 
„Už několikrát jsem měl příležitost osobně hovořit s ikonou krumlovského 
kanoistického oddílu SK Vltava Lukášem Novosadem. A jaké byly mé dojmy z těchto 
rozhovorů a povídání? Vždy jen ty nejpříjemnější! Tento borec je totiž pohodový 
chlapík, který umí brát svou závodní činnost i samotný život s nadhledem, skromností 
a také s patřičným humorem.  
„Bylo to celkem dobré,“ řekl mi Lukáš Novosad na dotaz, jak hodnotí rok, v němž se 
stal mistrem světa v kanoistickém dlouhém sjezdu a absolutním mistrem Evropy v 
raftingu. Jak příznačné! 
Je to prostě mistr, který už ve svém „předveteránském“ věku toho má hodně za sebou, 
přesto nenosí nos nahoru a nemistruje, i když by třeba stokrát mohl. Znám totiž plno 
jiných „mistrů“, kteří nedokázali byť jen zlomek toho, co Lukáš Novosad, ale machrují 
a myslí si, že před nimi všichni padnou na pozadí... 
A co si můžeme přát? Aby těch posledně jmenovaných „mistříků“ ubývalo a těch 
pravých Mistrů (záměrně píši s velkým) naopak přibývalo. 
Lukáši, ať vám to jezdí i v tomto kalendářním roce, aby to zase někde pěkně 
zacinkalo!“ 
 
 

Vystoupit v jakémkoliv oboru lidské činnosti na pomyslný vrchol v rámci celého světa je 
určitě jev unikátní už jen proto, že cesta na ten vrchol nikdy není jednoduchá a obvykle 
bývá také velice dlouhá. Význam tohoto skutku je těžko definovatelný. Pořád jde ale 
především osobní úspěch. 

 Doufáme, že se nám touto zkrácenou formou podařilo vyjádřit, že v případě Lukáše 
Novosada rok 2010 zdaleka nebyl jen ve znamení tohoto sportovního úspěchu, ale že jeho 
záběr byl daleko širší se znatelným dopadem pro jeho okolí včetně samotného města Český 
Krumlov. 
 
 
 
 
V Českém Krumlově, 30.března 2011 
 
 
 
Za navrhovatele: 
 
 
 
..............................................................   ............................................................... 

          Miroslav Pártl                                                                  Tomáš Palouda 
 
 


