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Sjezdaři z Českého Krumlova drtí zbytek republiky 

 
Pohled na výsledky mistrovství republiky v závodě dlouhých družstev na Otavě přinesl zajímavý 
pohled. Čtyři z pěti titulů mistrů republiky vyjeli borci z Českého Krumlova. V singl a deblkánoi 
mužů, kajaku žen a singlkánoi žen nenalezli vodáci z Krumlova přemožitele. Kromě  závodů 
družstev se ale kanoisté a kajakářky okolo Lukáše Novosada, který je hlavním trenérem 
českokrumlovské party, prosazují i v individuálních závodech. Nejviditelnější zástupkyní 
jihočeské kanoistiky je momentálně dorostenka Anežka Paloudová, která na Otavě přidala další 
dvě vítězství v českém poháru a jako první domácí kajakářka má jistotu startu na seniorském 
mistrovství Evropy. V Krumlově to prostě jede, zajímá vás proč? Odpovídá Lukáš Novosad. 
 
Čtyři tituly ze závodů hlídek, cítíš, Lukáši, že Krumlov je momentálně nejsilnějším oddílem 
u nás? 
Je super, že to takhle klaplo. Neřekl bych, že jsme nejlepší oddíl u nás, ale teď to prostě vyšlo na 
jedničku. Navíc náš oddíl se na závody hlídek hodně připravuje, pro nás je to jeden z vrcholů 
sezony. Několik týdnů před šampionátem probíhají přípravy, máme náhradníky, sháníme lodě. 
Na Čeňkovu Pilu jsme jeli dvěma natřískanými dodávkami, lodě navázané i z boku vleku… Je to 
docela slušný úkol, tohle všechno vůbec zajistit. Na druhou stranu si nejsem jistý, jestli bychom 
byli schopní se takto přesunout na opačný konec republiky, protože rozpočet oddílu taky není 
nafukovací. 
 
 
Čím to je, že to v Krumlově tak funguje? 
Důležité je, že u nás máme super partu. Fungujeme tak trochu ve dvou rovinách. Máme jednu 
skupinu, která má ty nejvyšší sportovní cíle a pak tu je i družstvo, které jezdí spíše turisticky. 
Podporujeme ale obě skupiny a zatím to dohromady funguje dobře. Samozřejmě někdy to trochu 
zaskřípe, ale třeba na ponorkovou nemoc si ani nevzpomínám. Občas, když něco neklape, tak si 
řekneme, že jsme volové a jde se dál. 
 
Kolik sportovců u vás chodí na tréninky? 
Momentálně máme asi třicet mládežníků, kteří u nás jezdí. Do dění v oddíle se zapojili i rodiče a 
to je pro chod klubu hodně důležité. 
 
Co říkáš na vaše mladé kajakářky a hlavně Anežku Paloudovou, které to letos jezdí 
výborně? 
Je to až neuvěřitelný, ale holky chodí na trénink s úsměvem. Samy chtějí a to je půlka úspěchu, 
uvidíme jestli to takhle vydrží. 
 
 
Jaké mají českokrumlovští kanoisté sportovní cíle na letošní rok? 
To je těžký takhle říct. Pokud se budeme bavit o dospělých, tak ti dobře vědí, co chtějí. U mladých 
je to něco trochu jiného, vzpomeň si na to sám, člověk jezdí od víkendu k víkendu a jedeš pořád 
dopředu. Cíle jsou třeba vyjet si mistrovství světa, ale dál už se u juniorů asi nedá plánovat. 
 
Už jste na čele ve všech kategoriích kromě mužského kajaku, kdy prorazí borci z 
Krumlova i tady?  
(smích) Už jsme se s Wassagem (Tomáš Slovák z Olomouce) bavili, kolik bude stát a příští rok do 
toho určitě vletíme (smích). Ale vážně, my kajakáře bohužel nemáme. Soustředíme se na kanoisty 
a holky a na víc ani nemáme kapacity. Už teď to je docela masakr, vypravit se na závody s 



takovou skupinou, jakou jsme měli teď na Otavě a že by nás jelo ještě víc, to si ani nedovedu 
představit. 
 
Lukáše Novosada se ptal David Knebel 
 
Výsledky víkendových závodů na Otavě: 
Sobotní 5. ČP ve sprintu (první nominační závod na MS a třetí kvalifikace na ME) 
Nedělní 6. ČP v dlouhém sjezdu (čtvrtý nominační závod na ME) 
Sobotní MČR družstev v dlouhém sjezdu 
Průběžná kvalifikace na ME ke stažení na Kanoe. cz ve formátu PDF 
(po čtyřech závodech, tučně označené lodě mají už jistotu startu na ME) 
Průběžná kvalifikace na MS ke stažení na webu Kanoe.cz ve formátu PDF (po prvním závodě) 
 


