
 

 

 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA            Datum: 31. července 2011 
 

OPAVA A HRADEC NAD MORAVICÍ HOSTILY  

MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ VE SJEZDU NA DIVOKÉ VODĚ 
 

Poslední týden v červenci se v Opavě a Hradci nad Moravicí odehrálo 
Mistrovství světa juniorů ve sjezdu na divoké vodě, které se zpět do 
České republiky vrátilo po více než patnácti letech. Na prestižním 
vodáckém závodě předvedli své umění nejen tuzemští reprezentanti, 
ale i zástupci z různých koutů světa. Moravskoslezský kraj přitom 
pořádal tak významný vodácký závod poprvé. 

Závodit na mistrovství přijelo 15 kanoistických federací z celého světa. Mistrovství světa 
juniorů se uskutečnilo ve dnech 25. až 31. července 2011 v Opavě a Hradci nad Moravicí. 
„Mistrovství světa juniorů jsme s Robertem Kneblem, technickým ředitelem, a spolu s 
organizačním týmem a dobrovolníky z řad aktivních mladých závodníků z celé České 
republiky připravovali skoro dva roky. S organizačním průběhem jsem byl zcela spokojen, 
jen nás bohužel celý týden hodně potrápilo počasí,“ řekl pořadatel mistrovství a mistr 
světa ve sjezdu na divoké vodě Tomáš Slovák.  

Nejlepší týmy na mistrovství představovali Francouzi, Němci, Italové, ale také Češi. 
Z českých juniorských reprezentantů se mistrovství zúčastnilo 22 českých závodníků ve 
třech kategoriích.  
 
Celkové počty získaných medailí: 
Francie: 11 zlatých, 4 stříbrné, 1 bronzová   
Německo: 1 zlatá, 6 stříbrných, 3 bronzové 
Itálie: 2 zlaté, 2 bronzové 
Slovinsko: 2 zlaté, 2 stříbrné, 2 bronzové 
Švýcarsko: 1 zlatá, 1 stříbrná   
Česká republika: 6 stříbrných, 9 bronzových   
Slovensko: 1 zlatá 
 
Šanci zazávodit si dostali přitom nejen profesionální kanoisté a kajakáři, ale také 
milovníci vody z řad amatérských vodáků a veřejnosti. Ti se v sobotu 30. července mohli 
zúčastnit druhého ročníku Silesia kanoe maratonu na 21 kilometrů dlouhé trase Vítkov – 
Hradec nad Moravicí. „Od prvního ročníku jsme se snažili o to, abychom v rámci právě 
probíhajícího Mistrovství světa juniorů mohli vodácké veřejnosti nabídnout aktivní účast 
v rámci tohoto projektu. Cílem bylo do Opavy přilákat co největší množství lidí a 
partnerům akce nabídnout zvýšenou možnost prezentace,“ poznamenal Slovák.  
 

 

 



 

 

 

Další informace o Mistrovství světa juniorů a Silesia Kanoe Maratonu včetně konkrétních 
časů můžete najít na www.canoe2011.com. 
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Jiří Mastík 

Tiskový mluvčí mistrovství 

Tel.: 602 184 997 

E-mail: media@canoe2011.com 
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