
Anna Koblencová - v 16 letech na MS dospělých! 
 
Stejně jako v loňském roce se letos šestnáctiletá Anna Koblencová oblékla do juniorského 
reprezentačního dresu. A zatímco loni byl její postup nečekaný a finále v zámořském 
Wisconsinu bylo výsledkem snů, letos už působila jako "mazák" a o její příslušnosti k české 
juniorské elitě nebylo od začátku kvalifikace pochyb.  
Tento rok se navíc mistrovství světa juniorů nejelo v dálavách jako loni, ale na trati v 
Liptovském Mikuláši, kterou Anička dobře zná. Pro své závody ji už několik let občas české 
kluby využívají a nejeden, včetně kralupského, zde strávil nějaký čas při soustředění. Navíc 
není úplně jednoduchý, alespoň ve své spodní části, což jí sedí.  
V kvalifikačních jízdách, které prověřily 35 singlkanoistek startovního pole na MS, skončila 
pátá a čekalo ji tak o dva dny později semifinále. To jí nevyšlo úplně podle jejích představ a 
výsledkem bylo desáté místo a tedy těsný postup do finále, kde o den později startovala jako 
první. Ve finálové jízdě udělala čtyři "šťouchy", doteky brankových tyčí potrestaných celkem 
osmi vteřinami penalizací, ale zato zajela výborný čas, nejlepší ve své kategorii a pak už jen 
sledovala, jak se jí jedna soupeřka za druhou snaží předstihnout a až na Karolin Wagner z 
Německa se jim to nepovedlo a v Nelahozevsi tak mohli dělat na poličce místo na stříbrnou 
medaili.  
V týmové soutěži, kde jedou trať najednou tři lodě, se českým juniorkám nepovedlo projet 
jednu bránu a to je odsunulo na hodně nepopulární čtvrté místo. 
O dva týdny později se konalo v nádherném prostředí francouzského Bourg Saint Maurice 
mistrovství Evropy juniorů. Ačkoliv jde "jen" o kontinentální mistrovství, za tím světovým 
nijak nezaostává, v některých kategoriích je dokonce ještě těžší, což je dáno nadvládou 
Evropy v tomto sportu. Kvalifikací proplula kralupská odchovankyně v klidu na sedmém 
místě, semifinále zvládla bez penalizací na čtvrtém místě. Finále ji bohužel už tak dobře 
nevyšlo, a ačkoliv i tuto jízdu zajela "čistě", tedy bez trestných vteřin, skončila v osmičlenném 
finále sedmá.  
O vyrovnanosti startovního pole svědčí fakt, že tou jedinou závodnicí za ní byla právě její 
jediná přemožitelka ze světového šampionátu… 
V polovině srpna se jelo v pražské Tróji mistrovství České republiky v kategorii do 23 let a o 
den později i stejná soutěž dospělých. Ani zde se Anička neztratila a v sobotním závodě 
skončila druhá a v kategorii do 23 let se tak stala mistryní republiky. Úspěšná byla i na své 
původní kategorii, na kajaku, kde skončila celkově osmá, ve věkové kategorii do 23 let šestá. 
O den později svou formu potvrdila singlířským bronzem z domácího šampionátu dospělých.  
Tyto výsledky ji dostaly do hledáčku trenérů dospělé reprezentace a díky tomu bude mít 
Anička sezónu o něco nabitější, než počítala. Podle původního plánu totiž měla odjet ještě 
dva závody českého poháru na těžké trati na Lipně a o tři týdny později domácí juniorské 
mistrovství na domácí trati ve Veltrusech.  
Ovšem po závodech v Tróji se rozhodla trenérská rada kanoistického svazu využít všech 
svých míst pro vrcholnou světovou kanoistickou akci, kterou letos pořádá Česká republika v 
půli září právě na trojském kanále v Praze a povolala Annu Koblencovou k tomu, aby si 
okusila atmosféru mistrovství světa dospělých. 
Držme jí tedy palce! 
 
Milan Johanides, 15. 8. 2013 – pro KZ září 
 


