
Nejlepší sportovci Pardubického kraje 2019

Jednotlivci mládež
Poř. Příjmení Jméno Klub Odvětví Výkony

Bažoutová Klára Atletika Chrudim atletika

• Mistr ČR v sedmiboji dorostenek a 3x3.místo na MČR dorostenek (hala pětiboj, vrh koulí, 

skok daleký)

• reprezentovala na Evropském festivalu olymp.nadějí do 17 let v Baku.

Čejka Jan

Sport Club Plavecký areál 

Pardubice, z.s. plavání

•	Mistr světa juniorů 50m znak

•	Mistr Evropy juniorů 200m znak

•	3. místo na mistrovství Evropy juniorů na 100m znak

Doležálek Jan Hvězda Pardubice atletika

•	Halové mistrovství ČR dorostu – vrh koulí 1. místo

•	Mistrovství ČR dorostu – hod kladivem 1. místo

•	Mistrovství ČR dorostu – hod diskem 1. místo

•	Mistrovství ČR dorostu – vrh koulí 3. místo

•	Mezistátní utkání dorostu – hod kladivem 2. místo

•	Mezistátní utkání dorostu – hod diskem 3. místo

Haleš Martin Sokoli Pardubice florbal

•	Juniorský mistr světa 2019 ve florbale

•	Nejlepší brankář MS 2019 ve florbale v kanadském Halifaxu

•	Člen All Star týmu MS 2019 ve florbale

Hynková Veronika 

Atletický klub AC 

Pardubice atletika

•	1. místo MČR 3000m/10:40,8/hala Praha  23.2. 2019

•	1.místo  MČR přespolní běh 10:43/Ml. Boleslav 30.3. 19

•	1.místo MČR 2000m př./6:57,3/Olomouc  28.6. 2019

•	2.místo MU 2000m př./7:05,69/ Trnava 13.7. 2019

•	1.místo Olympic Hopes 2000m př./7:16,53/Brno 1.6. 19

•	11.m Evropský festival olympijských nadějí /Baku

Karlík Mikuláš Klub biatlonu Letohrad biatlon

• 2. a 5. místo MSJ letní biatlon (kol.lyže) Raubichi – spirnt

• 6.místo MSJ Osrblie - štafeta 

• 1.místo MČR běh na lyžích – sprint volně

• 2.místio – celostátní žebříček Českého poháru  

Křivda Tomáš

Klub orientačního běhu 

CHOCEŇ orientační běh

• MSJ - 5. místo štafety

• MSJ - 9. místo sprint

• 3x mistr ČR (klasika, noční, krátká trať)

• vítěz Českého poháru

Kubeš David TJ Tesla Pardubice 

sjezdové 

lyžování

U18 - 3x titul Mistra ČR - obří slalom, Super-G, Alpská kombinace, vícemistr ČR - sjezd

U21 - 2x 3. místo - obří slalom a Super-G

Dospělí - 5. místo na MČR - Super-G

účast na MSJ (U21, 2. nejmladší účastník)

EYOF - 16. místo - obří slalom (první z ročníku 2002 a se ztrátou na vítěze 1,29 sekundy)

Rychtaříková Nikola

Krasobruslařský klub 

Pardubice krasobruslení

•	1. místo na Mistrovství  ČR 2019 (juniorky) 

•	1. místo v Českém poháru 2018/19 (juniorky)

•	33. místo na Mistrovství světa 2019 (juniorky)

Štěpánková Zuzana

Český veslařský klub 

Pardubice, z.s. veslování

• MSJ 2019 Tokio. 7. místo párová čtyřka 

• MEJ 2019 7. místo dvojskif

• Mistryně ČR v kat. juniorek na dvojskifu a párové čtyřce 



Jednotlivci dospělí
Poř. Příjmení Jméno Klub Odvětví Výkony

1 Vondrová Lada Hvězda Pardubice z.s. atletika

•	Mistrovství světa - 400 m 8. v semifinále

•	Reprezentovala na Halovém mistrovství Evropy  - 400 m 

•	Mistrovství Evropy do 22 let – 400 m 2. místo

•	Mistrovství Evropy do 22 let – 400 m př. 6. místo

•	Mistrovství Evropy družstev – 400 m 5. místo

•	Halové mistrovství ČR mužů a žen – 400 m 1. místo

•	Mistrovství ČR mužů a žen – 400 m 1. místo

•	Mistrovství ČR do 22 let – 400 m 1. místo

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

2 Rolenc Ondřej TJ Synthesia Pardubice z.s. kanoistika

MS sprint - Seo de Urgel (Španělsko) 

2.misto – C1 sprint, 5.misto – C2 sprint, 2. místo – 3xC1 sprint, 3. místo – 3x C2 sprint

ME dlouhý + sprint Bovec (Slovinsko)

2.misto – C1 dlouhý závod, 1. místo – C2 dlouhý závod, 3. místo – C2 sprint, 1. místo – 3x C1 

3 Milík Václav

AUTO MOTO KLUB ZLATÁ 

PŘILBA PARDUBICE v AČR plochá dráha

•	1. místo MČR jednotlivci

•	2. místo ME dvojic

•	účastník semifinále ME

Hančová Petra

OK Lokomotiva Pardubice, 

spolek 

lyžařský 

orientační běh

•	Zimní univerziáda Rusko: 3. (krátká trať), 4. (sprint) a 8. místo (stíhačka) – lyžařský orientační 

běh

•	5. místo na mistrovství světa v lyžařském OB ve štafetách (Švédsko)

•	5. a 7. místo ve štafetách. 10. místo na mistrovství Evropy v lyžařském OB

Janů Jan Hvězda Pardubice z.s. atletika

•	MS v běhu do vrhu - 4. místo v jednotlivcích

                                          - 1. místo v družstvech

•	ME v běhu do vrchu – 21. místo

•	Mistrovství ČR v běhu do vrchu – 1. místo

•	Mistrovství ČR mužů a žen – 3000 m př. 5. místo

Jeřábek Jan FK Pardubice fotbal

•	Dlouholetý kapitán mužstva, které se pravidelně umísťuje v horní polovině tabulky 

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

•	7. příčka sezóna 2018/2019 FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

•	Kapitán současného vedoucího celku F:NL

Kašparová Anna Karate - Do Litomyšl kumite

• Národní pohár – 1. místo – ženy + 68 kg

• 2x 2. místo – ženy U21 + 68 kg, ženy BRH

• Pardubice Open – 1. místo – ženy U21 + 68 kg, 2. místo – ženy + 68 kg

• MS SKIF Hradec Králové – 1. místo – ženy U20 – titul Mistra světa (50 zemí, 1800 závodníků)

• Shotokan cup 2019 – 2x 1. místo – kumite ženy + 68 kg, kumite ženy U 21 +68 kg

• GP Slovakia – 5. místo – kumite ženy + 68 kg

• 3. místo na MČR

Půlpán Viktor BK JIP Pardubice basketbal

• ústřední hráč BK JIP Pardubice, nejlepší obráce NBL

• reprezentant ČR, byl ve výběru reprezentace pro MS

Simonová Monika

Cyklotrénink F. Trkal 

Lanškrou cyklistika

• 1. místo na MS amatérů v Itálii

• Evropské hry Masters v Itálii - 2x1.místo a 1x2.místo 

• MS Masters 3. místo v časovce

• MČR amatérů 3. místo

Stránská Adéla

Českotřebovský běžecký 

klub Iscarex atletika

• na MS v běhu do vrchu (Argentina) 4. místo v jednotlivcích a 2.místo v družstvech

• na MČR v běhu do vrchu 1.místo 



Jednotlivci žactvo
Poř. Příjmení Jméno Klub Odvětví Výkony

Dvořáková Pavlína TJ Svitavy plavání

• z dvanácti možností je 11-ti násobnou přebornicí ČR a jednou skončila druhá.

• je držitelkou 11-ti rekordů Pardubického a Královéhradeckého krajů( v roce 2019 překonala 

krajské rekordy celkem 17x, což se žádnému plavci v historii východočeského plavání 

nepodařilo)

Klecová Johana ROB Pardubice

radiový 

orientační běh

•	1.místo  v pásmu 3,5 MHz MS dorostenců - Ukrajina

•	3. Místo ve sprintu MS dorostenců - Ukrajina

•	5.místo v pásmu 144 MHz MS dorostenců - Ukrajina

•	2. Místo ve sprintu na ME juniorů - Slovinsko

•	9. Místo v pásmu 3,5 MHz na ME juniorů - Slovinsko

•	7.místo v pásmu 144 MHz na ME juniorů - Slovinsko

Ráliš Dominik TJ BMX Pardubice bikros

•	2. místo MS Zolder (Belgie) - kategorie B8

•	1. místo ME Valmiera (Lotišsko) – kategorie B8

•	1. místo Mistrovství ČR – kategorie B8

•	2. místo Český pohár – kategorie B8

•	1. místo Česká liga  – kategorie B8

Družstva dospělí
Poř Odvětví Výkony

1 basketbal • 3. místo po základní části ligy, 4. místo v playoff ligy

2 fotbal

•	7. příčka sezóna 2018/2019 FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

•	V současné době vedoucí celek F:NL

3 krasobruslení

•	1. místo v Českém poháru 2018/19 (Adult)

•	1. místo - Přebor ČR 2019 (Adult)

•	1. místo na ISU Adult Figure Skating Competition  2019 

v  Oberstdorfu (neoficiální MS dospělých v krasobruslení)

Družstva mládež
Poř Odvětví Výkony

badminton •	2. místo MČR družstev dorostu

mažoretky • Vícemistr Evropy a mistr ČR v klasická mažoretka halových disciplín, Exhibition corps

rafting

• 2. místo Český pohár, 2. místo M ČR

• 2. místo ME

Družstvo

Družstvo

Krasobruslařský klub Pardubice - skupina 

synchronizovaného bruslení  AVALANCHE

FK Pardubice

TJ Sokol Polabiny 

DEKSTONE Tuři Svitavy 

Rondo Ronov nad Doubravou 

Vodácký klub RAFT KLUB Gymnázium Letohrad - junioři



Družstva žactva
Poř Odvětví Výkony

karate • Mistři světa WUKF kumite team mini cadets

tanec

• 1.místo na soutěži světového okruhu WDSF – Szeged 

• 2.místo na soutěži evropského okruhu DSE - Karpacz

• 3.místo na Mistrovství ČR ve Zlíně, kategorie Junior II

hokejbal

• 1. místo mistrovství České republiky kategorie starší žáci (obhajoba z roku 2018)

• 1. místo liga starších žáků Čechy-východ  (pustup na finalový turnaj)

SK Ježci Heřmanův Městec - starší žáci hokejbal • 2.místo na MČR 2019 v hokejbale starších žáků - vícemistři ČR

Pardubický KFS – krajský výběr starších žáků fotbal • 2. místo ve fotbalovém turnaji na LODM

Trenéři

Poř. Příjmení Jméno Klub Odvětví Výkony

Holubíková Olga 

Krasobruslařský klub 

Pardubice krasobruslení

Výsledky svěřence Nikoly Rychtaříkové:

•	1. místo na Mistrovství  ČR 2019 (juniorky) 

•	1. místo v Českém poháru 2018/19 (juniorky)

•	33. místo na Mistrovství světa 2019 (juniorky)

Jón Jaroslav Hvězda Pardubice z.s. atletika

•	Je šéftrenérem sportovního gymnázia v Pardubicích.

•	Trenér skvělé reprezentantky Lady Vondrové (její konkrétní výsledky najdete výše). 

•	Jeho tréninková skupina má 17 členů. Vedoucí družstva dorostenek.

Krejčí Jiří FK Pardubice fotbal

•	Trenér týmu, který se dlouhodobě pohybuje v horní polovině tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ 

LIGY

•	7. příčka sezóna 2018/2019 FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

•	V současné době vedoucí celek F:NL

Handicapování sportovci
Poř. Příjmení Jméno Klub Odvětví Výkony

Petrouš Jaroslav

Atletika bez bariér 

Pardubice atletika

•	12. na Mistrovství světa v Dubaji

•	2 x 1. místo na MČR v hodu diskem a ve vrhu koulí

•	1. vítěz Handi zlaté tretry

•	1. a 2. na Světových hrách v Sharjahu

•	2 x 1. na mezinárodním mítinku v Marrakéši

•	1. na Světovém poháru v Bydhošti

•	6 x překonal v sezóně český rekord vč. halového

Zach Martin

Atletika bez bariér 

Pardubice atletika

•	7. na Mistrovství světa v Dubaji

•	1. místo na MČR v hodu kuželkou

•	4. místo na Světovém poháru v Bydhošti

•	1. místo na mezinárodním mítinku ve Freitalu

•	1. místo na Pardubice Bez Bariér OPEN v kuželce

•	5 x během sezóny překonal hranici 28 m v hodu kuželkou

Družstvo

HBC Svítkov Stars Pardubice - starší žáci

Karate klub Lichnice

CTS Perfect Pardubice - Vojtěch Kovárník – Anna Jišková



Mimořádný výkon
Poř. Příjmení Jméno Klub Odvětví Výkony

Hynek Richard OCR závody • Mistr světa ve Spartan Race TRIFECTA

Masters
Poř. Příjmení Jméno Klub Odvětví Výkony

Kárníková Jana Hvězda Pardubice atletika

•	Mistrovství světa veteránů – vrh koulí 2. místo

•	Mistrovství světa veteránů – hod diskem 2. místo

•	Evropské veteránské hry – vrh koulí 1. místo

•	Evropské veteránské hry – hod diskem – 1. místo

•	Halové mistrovství ČR mužů a žen – vrh koulí 3. místo

•	Mistrovství ČR veteránů – vrh koulí 1. místo

•	Mistrovství ČR veteránů – hod diskem 1. místo

•	Halové mistrovství ČR veteránů – vrh koulí 1. místo

•	Halové mistrovství ČR veteránů – hod diskem 1. Místo

•	Ve vrhu koulí předvedla v roce 2019 velmi kvalitní výkon, když překonala hranici 15-ti metrů, 

přesně 15,04 m

Strnad Ivo Jiskra Litomyšl atletika

• MS veteránů - 2x 2. místo (60 m překážky, skok o tyči), 3. místo (pětiboj)

• ME veteránů - 2x 3. místo (skok o tyči, 100 m překážky)

• MČR - 5x mistr republiky

Šťastný Jan TJ Synthesia Pardubice rafting

• Mistrovství Světa v raftingu R6 (Austrálie) - 2. místo – celkové pořadí (overal), 1. místo – 

sjezd , 3x 2. místo - slalom, H2H, sprint

Síň slávy
Poř. Příjmení Jméno Klub Odvětví Výkony

Halm Miroslav motokros

• Jako člen reprezentačního týmu vybojoval 3. místo v Motokrosu národů roku 1970, v Trofeji 

národů druhou (1970, 1972-73) a třetí příčku (1971,1976). V roce 1970 získal v konečném 

pořadí mistrovství světa 250 ccm pěkné 5. místo. V roce 1974 vyhrál v Holicích závod 

mistrovství světa třídy 250 ccm.   V dalších závodech světového šampionátu byl 5x druhý a 8x 

třetí. V letech 1969, 1971-73 získal titul mistra republiky. Miroslav Halm je považován za 

jednoho z našich nejlepších jezdců v historii motokrosu.

Janecký Otakar

HC Dynamo/Tesla 

Pardubice lední hokej

ZOH 1992 - 3. místo

MS 1989, 1992, 1993 - 3. místo

MČSSR 1987, 1989 - 1. místo

Finská HL 1992, 94, 96, 97 - 1. místo

PMEZ 1995, 96 - 1. místo

více např zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Otakar_Janeck%C3%BD



Krajánek
Poř. Příjmení Jméno Klub Odvětví Výkony

Malínský Tomáš FC Slovan Liberec fotbal

• Opora ligového mužstva - nellépe hodnocený hráč v bodování deníku Sport po podzimní 

části soutěžního ročníku 2019/20 (průměr známek 5,88 za 17 utkání) - fotbal.

Mimořádné uznání
Poř. Odvětví Výkony

fotbal velmi dobrá práce při výchově mladých fotbalistůRegionální fotbalové akademie Pardubického kraje 

Klub


