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VÝSLEDKY  

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2017 

PARDUBICKÝ KRAJ 
 

Dospělí  
 

1. místo 

Václav Milík 

plochá dráha, AMK Zlatá přilba Pardubice 

kapitán národního týmu mužů na ploché dráze,  

bronzový v závodech ME jednotlivců,  

vítěz závodu o Zlatou přilbu města Pardubic 

 

2. místo 

Ondřej Rolenc 

kanoistika, TJ Synthesia Pardubice 

Mistrovství Světa (Francie, Pau) 

1. místo C1 sprint (celkově 3 zlatá v řadě za sebou) 

2. místo 3 x C1 sprint 

nejúspěšnějším kanoista historie české kanoistiky, se ziskem 14 medailí (6 zlatých, 4 stříbrné, 4 bronzové)  

Mistrovství Evropy (Skopje) - Ze 4 závodů 4 zlaté medaile (1. místo C1 sjezd, 1. místo C2 sjezd, 1. místo 3 x 

C1 sjezd , 1. místo 3x C2 sjezd) 

2x mistr MČR – dospělých (Lipno, Roudnice) 

 

3. místo 

Jaroslav Jílek 

atletika, Hvězda SKP Pardubice 

mistrovství světa 2017 Londýn – oštěp – 8. místo v kvalifikační skupině A a celkové 16. místo 

trenér: Jan Železný, ve skupině s J. Vadlejchem a P. Frydrychem, medailisty z MS 2017 
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bez pořadí 

Adéla Kettnerová 

travní lyžování, OK SKI Pardubice 

mistrovství světa dospělých – 1. místo superobří slalom (4. místo superkombinace, 5. místo obří slalom) 

4. místo ve Světovém poháru žen 

mistrovství světa juniorů – 1. místo superkombinace (2. místo slalom, 2. místo superobří slalom) 

2x mistryně ČR 

 

Jana Knapová 

orientační běh, OK Lokomotiva Pardubice 

4. místo na mistrovství světa ve sprintových štafetách (Estonsko) 

8. místo na mistrovství světa ve štafetách (Estonsko) 

17. místo na mistrovství světa ve sprintu 

mistryně ČR ve sprintu (+ 1x 2. a 2x 3. na M ČR) 

vítězka Českého poháru 

 

Robert Krupička 

atletika, TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 

nejlepší český běžec do vrchu, 1.na M ČR na Šeráku, 11. Na ME (Slovinsko), 5.místo na MS na dlouhé 

distance (Itálie), 3.místo v družstvech na MS (Itálie), 5.místo  na World Skyrunning Series v Itálii 

 

Petr Makrlík  

crossminton, TK Východočeská sportovní 

čtvrtfinalista MS  

člen družstva ČR, které vybojovalo 2. místo na poháru světových družstev  a 1. místo ve středoevropské 

zóně 

mistr republiky singl i debl 

 

Viktor Půlpán 

basketbal, BK JIP Pardubice 

člen „A“ týmu BK JIP Pardubice, který v roce 2017 dosáhl na bronzovou medaili v Kooperativa NBL a na 

bronzovou medaili v Českém poháru. 

 

Jan Rosůlek 

malý fotbal, FC Laguna 

člen vítězného týmu na MS v malém fotbalu 2017 v Tunisku 

člen týmu FC Laguna - vítěz Českého národního poháru 2017 (oficiální Mistrovství ČR v malém fotbalu 

pořádané Asociací malého fotbalu ČR) 

 

Daniel Suchánek 

kanoistika, Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto 

ME v Makedonii 2x1.místo a 1x 2. místo (ve dvojici s Ondřejem Rolencem) 

MS ve Francii 11. místo (ve dvojici s Janem Jílkem) 

MČR 3x 3.místo 

 

 

Mládež (dorost, junioři) 
Eliška Andrlová  

crossminton, Crossminton Pardubice 

1. místo Mistrovství světa v crossmintonu do 18 let ve dvouhře 

3. místo Mistrovství světa v crossmintonu do 18 let ve čtyřhře 

1. místo Mistrovství České republiky v crossmintonu ve dvouhře v ženách  

 

Jan Čejka 

plavání, SC PAP Pardubice 

EYOF – Olympijské hry mládeže (Györ) – 3. místo 100 Z, 5. místo 200 Z 
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Letní mistrovství ČR dorostu – 5x 1. místo (50 Z, 100 Z, 200 Z, 200 VZ, 400 PZ) 

Zimní mistrovství ČR dorostu – 7x 1. místo (50, 100, 200 Z, 400 VZ, 100, 200, 400 PZ) 

 

Martin Kanta 

orientační závody na horských kolech (MTBO), Pardubice Bikers 

MS juniorů Litva – jednotlivci: 3. místo 

MS juniorů Litva – štafety: 2. místo 

 

Martin Kaut 

lední hokej, HC Dynamo Pardubice 

útočník extraligového týmu HC Dynamo Pardubice 

účastník MS hráčů do 20 let v USA na přelomu roku 2017/2018 – 4. místo 

 

Veronika Kiacová 

veslování, ČVK Pardubice 

juniorská mistryně světa na osmiveslici (Litva) 

2. místo na ME juniorů na osmiveslici (Německo) 

mistryně ČR na osmiveslici , další medailová umístění na M-ČR 

 

Ondřej Kopecký 

atletika, AC Pardubice 

ME juniorů –10. místo desetiboj 

Mistr ČR v sedmiboji, 60 m př. (hala) 

Mistr ČR v desetiboji – 7791 bodů 

 

Vojtěch Mlynář 

atletika, TJ Jiskra Ústí nad Orlicí  

5. místo na mezinárodním utkání v Itálii na 800 m 

1. místo na M ČR juniorů na 800m i 1500m 

2. místo na MČR v hale na 800m 

zaběhl rekord a jako první junior v ČR se dostal pod 1:50.  

1. místo na M ČR do 22 let na 800 m  

 

Vojtěch Procházka 

rychlostní kanoistika, SK Žamberk 

1. místo na ME v K4 na 1000 m (Srbsko) 

8. místo na MS juniorů v K1 na 500 m (Rumunkso) 

MČR 2x1.místo (K1 500m a K1 5 km), 2.a 3. místo 

 

Karolína Šotolová 

basketbal, BK Studánka Pardubice 

4. místo ME U18 v Maďarsku 

 

Lada Vondrová 

atletika, Hvězda SKP Pardubice 

Mistrovství Evropy juniorů – 400 m př. – 7. místo 

Mezistátní utkání juniorů – 400 m – 1. místo 

Mistrovství ČR juniorů na dráze – 400 m – 1. místo 

Mistrovství ČR juniorů v hale – 400 m – 1. místo 

Mistrovství ČR do 22 let na dráze – 400 m př. – 1. místo 

Mistrovství ČR do 22 let na dráze – 400 m – 1. místo 

Mistrovství ČR dospělých na dráze – 400 m př. – 3. místo 

 

Žactvo 
Klára Bartošková 

Atletika, AC Vysoké Mýto 
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Letní olympiáda dětí a mládeže 2 medaile ve sprinterských disciplínách 

na MČR 2.místo  

 

Eliška Červená  

atletika, Atletika Polička  

Letní olympiáda dětí a mládeže – vítězka ve skoku dalekém  

Evropské hry mládeže – 2. místo ve skoku dalekém a 3. místo v běhu na 150 metrů 

M ČR – 3. místo ve skoku dalekém a 1. místo ve štafetě 4 x 300 metrů 

 

Adam Moravec: 

bikros, BMX Pardubice 

mistrovství světa v USA – osmifinále – Boys 14 

mistrovství Evropy ve Francii – čtvrtfinále – Boys 14 

dvojnásobný mistr ČR  

 

 

Veteráni 
Ladislava Marková  

triatlon, SK Orbea Czech Masters Svitavy  

1. místo na Ironmanu v Polsku (1,9 km plavání – 90 km kolo – 21 km běh)  

3. místo v kategorii Elite a 1. místo mezi ženami na Slovakmanu (3,8 – 180 – 42)  

7. místo na mistrovství Evropy Masters v cyklokrosu  

8. místo na Ironmanu v Itálii (3,8 – 180 – 42). 

 

Jana Matyášová  

atletika, Silvita Ústí nad Orlicí 

4. místo na MS veteránů v běhu do vrchu v jednotlivcích  

2. místo v běhu do vrchu v týmové soutěži na MS  

absolvovala 52 závodů (5x 1. místo)  

v Českém poháru 2.místo v ženách 

 

Vladimír Nebola 

kulturistika – TJ Spartak Letohrad 

ME nad 40 let ve Španělsku 1.místo – Mistr Evropy  

MS v Litvě 5. místo  

MČR nad 40 let 2x1.místo, na MČR v Ostravě 2.místo  

 

Ivo Strnad  

atletika, TJ Jiskra Litomyšl  

halové mistrovství světa v Koreji: 1. místo skok o tyči, 3. místo výška a 60 metrů překážek 

mistrovství Evropy v Dánsku: 1. místo 100 metrů překážek a skok o tyči  

Mistrovství ČR: 2 x 1. místo v hale, 3 x 1. místo pod otevřeným nebem. 

 

Jan Šťastný 

Kanoistika, rafting, TJ Synhesia Pardubice 

Mistrovství Světa v raftingu (Japonsko): 2. místo R4 slalom – master, 2. místo R4 sprint – master, 2. místo 

R4 kombinace – master, 2. místo R4 sjezd – master, 3. místo R4 H2H – master,  

MČR v raftingu: 3x 1. místo R4 (sprint, slalom, kombinace) 

 

Hendikepovaní sportovci  
 

Tomáš Burda 

atletika, TJ Slovan Moravská Třebová  

Patří k předním českých reprezentantům v soutěžích sportovců s transplantacemi. Na XXI. Světových hrách 

transplantovaných ve španělské Malaze obsadil 3. místo ve vrhu koulí a hodu diskem v kategorii nad 40 let.  
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Tomáš Nevěčný 

basketbal (a další), WBS Pardubice 

březen 2017 - 1.místo v základním kole euroligy basketbalistů na vozíku a postup do finále – Vigo 

(Španělsko)   (největší úspěch Českého týmu na klubové úrovni za posledních 25 let) 

duben 2017 – 1.místo Středoevropského poháru basketbalistů na vozíku – česká ligová soutěž otevřená 

zahraničním klubům ( Polska a Maďarska (sezóna 2016/2017) 

červen 2017 - 2.místo v rakouské lize basketbalistů na vozíku (sezóna 2016/2017) 

červen 2017 - 1.místo v pražském kvadriatlonu dvojic (zdravý + handicapovaný – plavání, střelba, kanoe, 

kolo) 

červenec 2017 - 2.místo na ME sk. C basketbalistů na vozíku a postup do sk.B v Belgii 

srpen 2017 – nejdelší nonstop cyklomaraton Evropy 2222km v limitu 111hodin, tým závod ujel za 95h16min 

srpen 2017 - účastnil se jako jediný handicapovaný sportovec na svém prvním krátkém triatlonu v 

Pardubicích (750m plavání, 20km na kole, 5km běh)  

srpen 2017 - 2.místo na mistrovství ČR handbiků – závod Železný dědek 

září 2017 – 4.místo Český pohár handbiků – půlmaratón Ústní nad Labem 

září 2017 - 3.místo Evropský pohár handbiků (silniční závod + časovka) Para-cycling European Cup Praha 

září 2017 – 1.místo Český pohár handbiků (silniční závod + časovka) Para-cycling European Cup Praha 

listopad 2017 – 3.místo  půlmaraton v Srchu u Opatovic nad Labem 

prosinec 2017 – nejlepší hráč turnaje Wisnik Cup (mezinárodní turnaj Polsko) 

 

Trenéři 
Jaroslav Menc 

basketbal na vozíku WBS Pardubice 

tým pardubických basketbalistů na vozíku dosáhl, pod vedením trenéra Jaroslava Mence, nejvyšších 

úspěchů:  

- 1.místo ve Středoevropském poháru - domácí ligové soutěži, která je otevřená i zahraničním klubům 

- 2.místo v Rakouské lize 

- 1.místo v základním kole EUROLIGY a postup na finále do španělského Viga, což je největší úspěch 

českého vozíčkářského basketbalu na klubové scéně za posledních 25let!!  

Jaroslav Menc je rovněž trenérem národního týmu, který se pod jeho vedením umístil na letošním evropském 

šampionátu sk. C na 2. místě, kdy čeští reprezentanti porazili v základní skupině výběry Irska, Srbska a 

Maďarska, v semifinále Portugalce a podlehli až ve finále výběru Belgie 

 

Levell Sanders 

basketbal, BK JIP Pardubice 

Trenér „A“ týmu BK JIP Pardubice, který v roce 2017 dosáhl na bronzovou medaili v Kooperativa NBL a na 

bronzovou medaili v Českém poháru. 

 

Jan Vencl   

atletika, TJ Jiskra Ústí nad Orlicí. 

Pan Vencl je dobrovolným dlouhodobým trenérem atletiky a v roce 2017 dosáhl se svou tréninkovou 

skupinou, složenou převážně z běžců, mimořádných úspěchů. Na MČR získali jeho svěřenci v roce 2017, 

mimo jiných medailových umístění, celkem 8 zlatých medailí. 

 

Krajánek 
Ondřej Moravec 

biatlon 

Český reprezentant, v roce 2017 2. místo ve vytrvalostním závodě na MS v Hochfilzenu a 2.místo 

v rychlostním závodě ve SP v Kontiolahti 

 

Družstva dospělých 
1. místo 

Družstvo mužů BK JIP Pardubice 

basketbal 

V roce 2017 dosáhl na bronzovou medaili v Kooperativa NBL a na bronzovou medaili v Českém poháru. 
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2. místo 

FK ERA-PACK Chrudim „A“ mužstvo  

futsal  

V loňském roce se stalo podvanácté Mistry ČR, a obhájilo i vítězství v Českém poháru FAČRu, je tradičním 

účastníkem UEFA Futsal Cupu, 7.místo v rankingu UEFA. 

 

3. místo 

Lokomotiva Česká Třebová 

kuželky muži 

Mužstvo se stalo vítězem 1. ligy a postoupilo do tzv. Interligy (mezinárodní soutěž), kde jsou v polovině 

sezóny na 3. místě 

 

 

Družstva mládeže (dorost, junioři)  
TJ Sokol Polabiny Pardubice – dorost 

badminton 

Vítězství na MČR v družstvech juniorů 

Družstvo vybojovalo titul mistrů republiky a to naprosto suverénním způsobem.  

 

OK Lokomotiva Pardubice – dorost 

orientační běh 

Mistr ČR klubů dorostu a vítěz České ligy klubů dorostu, vše naprosto suverénním způsobem. 

 

HBC Autosklo H.A.K. Pardubice – starší dorost 

hokejbal 

Tým se pro sezonu 2016/2017 stal vítězstvím v extraligovém finále mistrem České republiky. 

 

TJ Sokol Česká Třebová II. – junioři  

volejbal 

Družstvo skončila první v I. lize, obsadilo 2. místo na MČR České obce sokolské 

 

 

Družstva žactva 
Klub biatlonu Letohrad – družstvo žactva do 15 let  

biatlon 

2. místo v Českém poháru  

 

SK Hokejbal Letohrad –starší žáci 

hokejbal 

Vítěz základní části, tým postoupil až do finále, kde prohrál o jedinou branku a obsadili 2. místo v ČR.  

 

 

Síň slávy 
Vaclav Horyna 

kanoistika 

V roce 2018 oslavil 90 let. 

Zakladatel oddílu kanoistiky v Pardubicích. (založeno 1951), nejdříve Jiskra Sokol, později VCHZ 

Pardubice, nakonec TJ Synthesia Pardubice. Předseda oddílu od roku 1953 do roku 1973, poté dlouholetý 

hlavní trenér závodního mužstva dospělých a mládeže. 

Od roku 2011 čestný předseda TJ Synthesia, v současné době pořád aktivní člen oddílu…prostě legenda 

kanoistiky v Pardubicích. 

 

Jiří Čechák 

atletika 

V roce 2018 oslaví 80 let. 

Návrh od Ondřeje Kopeckého, oceněného atleta AC Pardubice: 
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V pardubickém zpravodaji jsem si přečetl výzvu na předkládání návrhu na ocenění nejúspěšnějších 

sportovců Pardubicka za rok 2017. Již z minulých ročníků vím, že se oceňují i trenéři a proto bych chtěl 

navrhnout svého trenéra na ocenění. Mgr. Jiří Čechák se narodil 25. 3. 1938 to znamená, že v březnu bude 

mít životní jubileum 80 let. V mládí byl výborným atletem a prakticky celý svůj život se věnuje trenérské 

práci. Jako trenér se podílel na úspěších našich desetibojařů Romana Šebrleho, Jiřího Ryby, Jaroslava 

Hedvičáka. 

Mgr. Jiří Čechák trénuje atlety v oddíle AC Pardubice. V letošním roce 2017 mně pomohl k získání titulu 

Mistra republiky v sedmiboji, k překonání českého a evropského rekordu v kategorii juniorů 5 862 bodů. K 

získání juniorského  titulu Mistra republiky v desetiboji  s 7 791 body. Nyní připravuje nadějného výškaře, 

vítěze mezistátního utkání žáků Jakuba Marečka. 

Jeho trenérské a pedagogické práce si velice vážím a proto jej navrhuji na ocenění do „Síně slávy.  

Děkuji! S pozdravem Ondřej Kopecký 

 


