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Vážení sportovci, vážení hosté,
soutěživost je jednou z nejdůležitějších a nejpřirozenějších vlastností člověka. Pohání
ho kupředu při všech jeho činnostech a provází jeho existenci od samého počátku jeho
bytí. Jedině pokud každý z nás bude chtít být neustále moudřejším, bystřejším, obratnějším, bude možné náš lidský život a jeho hodnoty dále rozvíjet a posouvat za jejich
dosavadní hranice. Troufám si říci, že tato pravidla platí pro všechny obory činnosti
člověka, tedy i pro sport. Velkou předností sportu je však vytváření ideálů a příkladů
pro druhé. Již řecký básník Homér kdysi uvedl: Muž se má vyznati ve hrách. Pravý
muž nezná přec větší slávy než z vítězství vlastních paží a nohou. V dnešní době tyto
pocity samozřejmě nezažívají jen muži, ale i ženy. Všichni vítězové, kteří soupeří v rámci
pravidel fair-play, se stávají pro ostatní vzorem a motivací. Při vyhlašování nejlepšího
sportovce Královéhradeckého kraje se vybírá právě mezi vítězi. Mezi vítězi, kteří jsou
našimi krajany. Pomáhají propagovat sport nejen jako zábavu či jako činnost, která
bývá velice prospěšná pro zdraví či kondici, ale možná také jako systém hodnot, díky
kterým může být život i společnost lepší. Nejen v našem kraji.
Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

Vážení přátelé královéhradeckého sportu,
jsem velice rád, že se k vám dostává bulletin, který představuje všechny nominované a oceněné sportovce Královéhradeckého kraje za rok 2009. I uplynulý rok
byl rokem velice úspěšným, jak můžeme vidět z výsledkových přehledů, sportovci
z našeho kraje opět dosáhli vynikajících umístění.
Sport určitě není jen o dosahování špičkových výkonů, ale je hlavně aktivním trávením volného času a relaxací. Jsem přesvědčen, že naše město má mnoho dobrých
možností vyžití pro všechny občany bez rozdílu věku nebo sportovního zaměření.
Velkou pozornost dlouhodobě věnujeme samozřejmě i nejmenším sportovcům například podporou různých žákovských oddílů a družstev. Také handicapovaní sportovci
mají možnost využívat řady různých sportovišť. Všem občanům města jsou k dispozici pěkná nová víceúčelová školní hřiště.
Hradec Králové je rozhodně město sportu, je u nás možné provozovat snad všechny sportovní aktivity. Naše poděkování za obětovanou spoustu času a energie tak
patří i trenérům nebo vedoucím všech klubů a oddílů.
Přeji našim sportovcům vynikající výkony. Věřím, že i tento rok bude pro královéhradecké sportovce úspěšný.
Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Dámy a pánové, vážení sportovní přátelé,
dnes vyhodnotíme úspěšné sportovce, kolektivy, trenéry a sportovce s tělesným
postižením Královéhradeckého kraje za jejich úspěšnou sportovní činnost v roce 2009.
Celkem bude oceněno 40 sportovců za výsledky na mistrovství světa, mistrovství
Evropy, mistrovství České republiky a na dalších významných akcích. Nejnižším kritériem u oceněných bylo umístění na mistrovství České republiky.
Touto cestou blahopřeji dalším sportovcům, kteří dnes neobdrží ocenění a byli
svými tělovýchovnými jednotami a sportovními kluby nominováni do ankety, k jejich
výkonům a děkuji za vzornou reprezentaci našeho kraje.
Přeji Vám pěkný společenský večer.
Mgr. Jiří Pekař
předseda VŠK KHK
předseda KH KS ČSTV

Kategorie A
Maximální počet 100 bodů

jednotlivci – dospělí

1. Dana Brožková MUDr. (1981)
Sportcentrum Jičín
1. místo na MS - krátká trať-Maďarsko
4. místo na MS - klasická trať
5. místo ve štafetě
1. místo na MČR - klasické trati
Vítězka ankety o nejlepšího sportovce OB v ČR za rok 2009

orientační běh

2. Jan Sychra (1969)
ASO Dukla HK
1. místo - vyrovnaný světový rekord(149/150)
3. místo jednotlivci - ME Osijek
1. místo družstva - ME Osijek
5. místo - ﬁnále SP Peking

broková střelba-skeet (74)

3. David Krejčí (1979)
TJ Sokol Deštné
4x - 1. místo na MS v jízdě na skibobech
(slalom, obří slalom, super G, kombinace - Polsko)
Vítěz světového poháru v jízdě na skibobech - kat. muži

skiboby

(70)

4. Pavel Petřikov (1986)
PSK Judo HK
7. místo - MS
9. místo ME
Světový pohár 2x 1. místo, 1x 5. místo
Grand Slam 1x 5. místo
ČR - 1. místo
Nejlepší judista ČR - muži 2009

judo

(65)

5. Radka Krejčová (1984)
SK Karate Spartak Hk
2. místo MS karate SKIF (Atény)
1. místo MČR v kumite žen nad 68 kg
1. místo MČR v kumite žen bez rozdílu hmotnosti
členka vítězného týmu 1. ligy karate družstev (počtvrté v řadě)

karate

(53)

6. Petr Soukup (1987)
TJ Nová Paka
1. místo ME v dlouhém triatlonu do 24 let
2. místo MČR v duatlonu

triatlon

(52)

7. Lucie Matoušková (1989)
Sokol Hradec Králové
8. místo - ME juniorů Poznaň K4 500 m
MČR - 7x 1. místa (všechny kategorie a tratě)

rychl. kanoistika

(36)

8. Martin Mareš (1982)
PSK Whirlpool Autor
silniční cyklistika
1. místo MČR a MSR kat. Elite v silničním závodě s hromadným startem
Účastník MS kat. Elite v sil závodě s hromadným startem

(75)

(29)

Kategorie A
9. Václav Fejfar (1958)
Autoklub Nová Paka
Celkově 3.místo v divizi 1 ME v autokrosu
1. místo ve FOZ GOA - Portugalsko
2. místo v Nové Pace
2. místo v Matsimenbergu - Německo
2. místo v Saint Igny - Francie
2. místo v Přerově - ČR
3. místo v Bruska - Lotyšsko
6. místo Nyirád - Maďarsko
7. místo Lučenec

jednotlivci – dospělí
autokros

10. Jana Blahová (1984)
Sokol Hradec Králové
rychl. kanoistika
MS Dartmouth - 8. místo štafeta, - 9. místo K4 500 m
ME - Brandenburg - 8. místo K4 500 m, - 13.místo K1 500 m, 7. místo K4 200m,
9. místo K1 200 m
Dále byli nominováni:
Martin Mrkvička - TJ Sokol HK - biliard/kulečník,
Lukáš Horák- Sokol HK - kvadriatlon,
Darina Mišurová - BK Kara Trutnov - basketbal,
Kateřina Hindráková - BK Kara Trutnov - basketbal,
Adéla Věchtová - BK Kara Trutnov - basketbal,
Andrea Vacková - BK Kara Trutnov - basketbal,
Dana Kušlitová - BK Kara Trutnov - basketbal,
Nikola Tothová - BK Kara Trutnov - basketbal,
Michaela Hartigová - BK Kara Trutnov - basketbal,
Rudolf Cogan - TJ Nová Paka - triatlon,
Radka Brožková - Sportcentrum Jičín - orientační běh,
Martin Bareš - HBC Jičín - házená,
Anna Chejnovská - Sokol HK - zápas,
Jan Kopecký - Škodamotosport Auto Kopecký - automobilové závody (rally),
Petr Novák - H.A.K. HK - hokejbal,
David Krejčí - TJ Sokol Deštné - skiboby,
Ladislav Brykner - TJ Jičín-házená

(24)

(17)

Kategorie B
Maximální počet 100 bodů

jednotlivci – mládež

1. Tereza Novotná (1992)

OK 99 Hradec Král.
orientační běh
TJ Sokol HK
atletika
1. místo na M ČR v běhu na 300 m v hale
1. místo na M ČR dorostenek v přesp.běhu
2. místo na MS juniorek ve sprintu a 1. místo na M ČR ve sprintu v OB

(78)

2. Aneta Pechancová (1992)
TJ Lokomotiva Trutnov
Je reprezentantkou ČR, účastnicí MS dospělých 2009
mistryní ČR dospělých 2009 - jednotlivci, štafety, družstvo
mnohonásobná mistryně ČR v dorostu

plavání

(66)

3. Miloš Slavíček (1993)
ASO Dukla Hradec Králové
Na MS v Mariboru 1. místo v jednotlivcích
1. místo v družstvech
Na MS Osiek 3. místo družstva
Na M ČR Brno 1. místo jednotlivci

brokové střelba
skeet

(59)

4. Michaela Drábková (1992)
TJ SK Nové Město n.Met.
1. místo na M ČR dorostenek v běhu 1500 m hala
1. místo na M ČR dorostenek v běhu na 1500 m překážek dráha
1. místo na mezistátním trojutkání v běhu na 1500 m na dráze

atletika

(50)

5. Tomáš Vaníček (1991)
SKP Judo Jičín
Účastník MS světa juniorů, mistr ČR juniorů
bronzový na M ČR mužů (do 60 kg)

judo

(41)

6. Ondřej Rybín (1993)

(40)

7. Karolina Grohová (1990)
TJ Dvůr Králové n.L.
1. místo na M ČR žen do 22 let v běhu na 3000 m př. - 11:44.47
3. místo na M ČR juniorek v běhu na 3000 m př. - 11:39.25

(39)

8. Karolina Teplá (1992)
TJ Slavia HK
ME dorostu (Srbsko, červenec 2009)
2. místo ve sprintu v kategorii D18 (st. dorostenky)
1. místo ve štafetě CZE v kategorie D18 (st. dorostenky)
5. místo v celostátním žebříčku 2009 v kategorii D18 (st. dorostenky)

(36)

Cykloteam Whirlpool Author cyklistika
Junior Hradec Králové
3. místo na Olympiádě mládeže EIOF ve Finsku
3x mistr ČR, celkově 2.místo na mezinárodním etapovém Závodě míru
nejmladších v Jevíčku
Zařazen do státní reprezentace juniorů 2010

Kategorie B

jednotlivci – mládež

9. Pavlína Tojnarová (1997)
Skibob klub Dobruška
4x 2. místo na MS v jízdě na skibobech (slalom, obří slalom, super G, kombinace)

(35)

10. Markéta Novotná (1994)
OK 99 HK
1. místo ME dorostu družstev (Srbsko) - kategorie dorost
2. místo ME dorostu (štafet) Srbsko - ml. dorostenky
5. místo ME dorostu sprint (Srbsko) - ml. dorostenky
5. místo ME dorostu v lyžařském orientačním běhu na klasické trati (Švédsko)
1. místo M ČR ve sprintu (Kutná Hora) - ml. dorostenky
1. místo M ČR družstev dorostu
1. místo Česká liga klubů dorostu
2. místo M ČR v nočním orientačním běhu (Mariánské lázně)
3. místo M ČR na krátké trati (Zdechovice)

(23)

Dále byli nominováni:
Alena Ulrichová - SK Nové Město n. M. - atletika,
Denisa Dvořáková - Lokomotiva Trutnov - atletika,
Vít Kotěra - Sokol Černožice n. L. - rychlostní kanoistika,
Tereza Kubíčková - Sokol HK - rychl. kanoistika,
Vít Zbirožský - Sokol HK - ryhlostní kanoistika,
Kristýna Stonjeková - JK Marengo - jezdectví,
Kamila Kotyzová - JK Stáj Adam,
Tomáš Kalenský - SK Powerlifting Trutnov - silový trojboj,
Matyász Szücs - TJ Sokol Hradec Králové - šachy,
Barbora Černá - Spartak Hradec Králové - karate,
Eva Lálová - SK Spartak Hradec Králové - karate,
Kristina Hostáková - Golf Club Hradec Králové - golf,
Tomáš Kupka - Bruslařský Klub Hradec Králové - krasobruslení,
Petra Záplatová - BK Kara Trutnov - basketbal,
Martin Stehlík - Box Club Jičín - box,
Jakub Konrád - Sokol Hradec Králové - zápas,
Simona Šlehobrová - SK Dobré - stolní tenis

Kategorie C
Maximální počet 30 bodů

kolektivy - dospělí

1. TJ Lokomotiva Trutnov - ženy
plavání
(18)
1. místo v dlouhodobé soutěži MČR družstev žen(LIGA2009)
členky: Alžběta Řehůřková, Barbora Morávková, Aneta Pechancová, Martina Elhenická,
Petra Havelková, Kristýna Kultová, Eliška Melicharová, Jana Zaplatilková, Nikola Vaníčková,
Adéla Morávková
trenéři: Tomáš Břeň + Ing. Pavel Pokorný
2. PSK Whirlpool Autor HK - muži
1. místo MČR v časovce dvojic na silnici
členové družstva: Kozubek Stanislav, Klouček František
trenér: Otaka Fiala

silniční cyklistika

3. SK Karate HK - ženy
karate
1.místo v 1.lize karate družstev 2009 (počtvrté v řadě)
trenér: Kamil Guzek
členky družstva: Radka Krejčová, Pavlína Kubečková, Ivana Kučerová
Dále byli nominováni:
HC VCES HK - muži - lední hokej,
BK Kara Trutnov - ženy - basket,
ASO Dukla HK - muži - broková střelba - skeet,
ASO Dukla HK - muži - broková střelba - trap,
HBC Jičín - muži - házená,
TJ Slavia HK - muži - pozemní hokej,
Sokol Pouchov - muži - footbag

(11)

(10)

Kategorie D
Maximální počet 30 bodů

kolektivy mládeže

1. SK Dobré - starší žákyně
stolní tenis
1. místo na MČR
členky: Simona Šlehobrová, Aneta Sedloňová, Kateřina Rozinková
trenér: Jan Šplíchal

(21)

2. SK Nové Město nad Metují - dorostenky
atletika
1. místo na MČR
členky: Ludmila Vlčková, Michaela Drábková, Alena Ulrichová, Kristýna Loudová
trenér: Aleš Žďárský

(15)

3. OK 99 Hradec Králové
1. místo - MČR družstev dorostu
1. místo Česká liga klubů v kategorii dorostu
trenér: Ing. Jan Kamenický

(12)

Dále byli nominováni:
Spartak HK - dorostenky - karate,
Golf Club HK - dorostenky - golf,
ASO Dukla HK junioři - broková střelba - skeet,
ASO Dukla HK junioři - broková střelba - skeet,
HBC Jičín - ml. dorost - házená

orientační běh

Kategorie E 1
Maximální počet 50 bodů – docílené výsledky svěřenců

profesionální trenér - cvičitel

1. Pavel Petřikov st. (1959)
PSK Judo HK
MS - 7. místo, ME - 9. místo, SP - 2x 1. místo, 1x 5. místo, 1x 7. místo, 1x 9. místo
Grand Slam - 1x 5. místo, účast na MS (Eiglová), účast na ME (Kopecký)
MČR - 3x 1. místo, 1x 2. místo, 1x 3. místo, Družstva - postup do 1. ligy
Nejlepší judista roku - kat. muži
Judistka roku - 2. místo, v kategorii družstev žen - 2. místo, mužů - 4. místo

(18)

2. Petr Luštický Mgr. (1977)
ASO Dukla HK
Jan Sychra - SP Mnichov - 1. místo - vyrovnaný svět rekord (149/150)
ME Osijek - 3. místo - jednotlivci, 1. místo - družstva, ﬁnále SP Peking - 5. místo
Hlaváček Leoš - ME Osijek - 1. místodružstva
Slavíček Miloš - MS Maribor - 1. místo - jednotlivci, 1. místo v soutěži družstev

(16)

3. Martin Petrovický Mgr. (1970)
BK Kara Trutnov
3. místo v ženské basketbalové lize
3. místo v Českém poháru
Postup do ﬁnálového turnaje Středoevropského poháru
4. místo na Světové univerziádě v Bělehradě - asistent trenéra

(14)

4. Aleš Žďárský (1961)
SK Nové Město n. M.
1. místo - štafeta dorostenek (4x 400 m) - MČR
Alena Ulrichová - 2x 1. místo na MČR žákyň /800 m a přespolní běh/
Michaela Broumová - 2x 3. místo na MČR žákyň /dálka a štafeta/
štafeta žákyň - 3x 300 m a štafeta žen do 22 let 4x 400 m - vždy 3. místo na MČR

(13)

Kategorie E 2
maximální počet 50 bodů – docílené výsledky svěřenců

dobrovolný trenér - cvičitel

1. Jaroslava Grohová (1951)
TJ Dvůr Králov nad Labem
Grohová Karolína - 1. místo na MČR žen do 22let - běh na 3000 m přek.
3. místo na MČR juniorek v běhu na 3000 m př.
Groh Radoslav - 3. místo na MČR mužů do 22 let - 3000 m př.
2. místo v mezistátním utkání mužů do 22 let - 3km př.
Fejfar Ondřej - 3. místo na mistr. ČR mužů do 22let - 5000 m
3. místo v mezistátním utkání mužů do 22 let - 5000 m
Jedná se dlouhodobě úspěšnou dobrovolnou trenérku

(22)

2. Milena Lišková MUDr. (1932)
TJ Sokol Třebeš
Vyrůstala v místní TJ od dětství. Sport - konkrétně horolezectví
- aktivně provozovala za své praxe ve Vysokých Tatrách. Od roku 1970 vede oddíly
předškolních dětí. Dále vede hodiny zdravotní TV, cvičení pro seniory i jogu.
Je účastnicí všech hromadných cvičené ať již sletových nebo spartakiádních,
též se účastnila Festivalu Sportu v Olomouci. Největším přínosem v její
cvičitelské činnosti je předávání zkušeností mladým cvičitelům v TJ.
Naše heslo Pohyb je život naplňuje v praxi.

(21)

3. Luděk Vaníček (1967)
SKP Judo jičín
Trenér synů Tomáše a Michala - reprezentantů ČR juniorů, účastníka MS
juniorů (Tomáš), medailistů na MČR

(7)

4. Vlastimil Jenček (1938)
TJ Jičín
Šéftrenér jičínských atletů se zaměřením na běžecké disciplíny. Jeho svěřenci
vozí medaile z MČR, družstvo žen startuje v 1. lize, muži ve 2. lize.

(7)

Dále byli nominováni:
Tomáš Břeň + ing. Pavel Pokorný - TJ Loko Trutnov - plavání,
Luděk Vaníček - SKP Judo Jičín - judo,
Miroslav Tlamka - TJ Loko Trutnov - cyklistika,
Pavel Kapr - Cyklo Team Whirlpool Auhtor junior HK - cyklistika,
Jana Kosařová - TJ SPV Nové Město nad Met. - cvičitelka,
Monika Bergerová - SK Rubena Náchod - mažoretky,
Jan Šplíchal - Sk Dobré - stolní tenis,
Jaroslav Marks - FBK Jičín - ﬂorbal,
Karel Baláček - Skibob Dobruška - skiboby

Kategorie F

handicapovaní sportovci

Maximální počet 30 bodů
1. Ondřej Sedliský (1998)
SK Integraf HK
1. místo - tenis - dvouhra, Global Games - Liberec (nejvyšší světová soutěž
mentálně postižených - paralela paralympiád - stejná úroveň)
1. místo - tenis - čtyřhra - Global Games
1. místo - tenis - družstva - Global Games
trenér: Mgr. Sedliský Petr

(17)

2. Žaneta Mazurková (1991)
SK Integraf HK
2. místo - cyklistika - časovka jednotlivců - Global Games
3. místo - cyklistika - silniční závod - Global Games
trenér: PaeDr. Pavel Svoboda

(13)

Dále byli nominováni:
TJ Jičín - stolní tenis, muži - postižení sportovci
Lenka Kuncová + Miroslava Černá - SK Nové Město nad Met. - lukostřelba
Kategorie G

mimořádné ocenění

1. Jana Vepřeková Mgr. (1961)
Aeroklub Dvůr Králové n. L. - bezmotorové létání
2. místo na MS v bezmotorovém létání v Maďarsku
Mistryně republiky ve třídě kombi na otevřeném mistrovství ČR a SR
Má nalétáno 1902 startů, 3700 hodin a 158.430 km
Dále byli nominováni:
Josef Rákosník - Sokol HK - stolní tenis,
Oldřich Fiala - Slovan Broumov - stolní tenis
Kategorie J

mimořádné sportovní zásluhy o reprezentaci kraje

1. Josef Král (1990)
International Formula Master a série GP2
(21)
Celkově 3. místo v sérii International Formula Master 2009. Je prvním Čechem, který v barvách
anglického týmu Super Nova Racing se účastní formulové série GP2.
2. Jan Kopecký (1982)
Škoda motosport
2. místo absolutně v IRC (International Rally Chalenge)
1. místo v Barum Rally
1. místo v Asturias Rally (Španělsko)
2. místo v Azores Rally (Azorské ostrovy)
2. místo v Pres Rally (Belgie)
2. místo v Rally Russia (Rusko)
4. místo v Rally Monte Carlo (Monaco)
2. místo v Rally Bohemia
3. místo absolutně v MMČR rally
3. Michal Matějovský (1985)
Sunred-Brt
2. místo v závodě Seat Leon Eurocup ve Valencii
4. a 5. místo v závodě SLE v Brně
9. místo v celkovém hodnocení SLE (25 bodovaných jezdců, 40 celkem)

(11)

(5)

Výběr sportovců byl proveden ze 120 nominací zaslaných jakoukoliv fyzickou nebo právnickou
osobou, a to výběrovou komisí, která byla složena z řad aktivních sportovců, funkcionářů a mediálních partnerů.
Jediná omezení pro nominace byla příslušnost k tělovýchovné jednotě se sídlem v kraji a dále
u mládeže maximální věková hrace 19 let dosažená v roce 2009.
Složení komise: Jiří Pekař, Jan Brendl, František Karlík, Leoš Dragúň, Miloš Jon, Jiří Morávek,
Ladislav Falta, František Maňásek, Eva Víšková, Josef Donát.
Vždy byl stanoven maximální počet bodů pro danou kategorii a podle nezávislého hlasování členů
komise vzešlo konečné pořadí v kategoriích A až J.
Kategorie J je určena k vyhodnocení sportovců, kteří ač pochází z našeho kraje působí ve sportovních uskupeních mimo náš kraj a někteří i mimo Českou republiku.
Další možností jak zasáhnout svým návrhem do ankety „Nejúspěšnější sportovec KHK za rok
2009“ bylo hlasování čtenářů Deníku. Vítězem se stal sportovec či kolektiv, který obdržel nejvíce
hlasů. Do uzávěrky tohoto bulletinu nebyl výsledek hlasování znám.

Všesportovní kolegium královéhradeckého kraje vzniklo 7. března 2001 a bylo ustaveno jako
dobrovolné seskupení 11 největších sportovních svazů a sdružení s celokrajskou působností.
Český svaz tělesné výchovy (ČSTV)
Česká asociace sportu pro všechny (ČASPV)
Česká obec sokolská (ČOS)
Autoklub ČR (AČR)
Orel
Český střelecký svaz ČR (ČSS)
Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů (ATJSK)
Sdružení sportovních svazů ČR (SSS)
Asociace školských sportovních klubů (AŠSK)
Centrum zdravotně postižených (CZP)
Klub českých turistů (KČT)

