Hradec Králové 21.září 2021
v 19 hodin
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Dámy a pánové, vážení sportovní přátelé,
na dnešním galavečeru vyhodnotíme 53 úspěšných sportovců, trenérů, instruktorů-cvičitelů
a 6 sportovních týmů v 10 kategoriích.
Výběr sportovců a osobností byl proveden z 263 návrhů vzešlých z výsledků jednotlivých kategorií
v letech 2010 – 2019. V týmových soutěžích bylo konečné pořadí stanoveno výběrem z 37 hodnocených. Členové komisí pro kategorie A,B1,B2,C,D,E1,E2,F: Jiří Pekař, Jiří Jirsa, Libor Šnajdr,
Jaroslav Frýda, Pavel Černý, Bohdan Kratěna, Jiří Morávek, Lucie Balášová, Helena Rezková, Eva
Víšková, Josef Donát, Jakub Lejsek, Jiří Reich, Zdeňka Horčičková.
V kategorii G byli vyhodnoceni mladí sportovci kraje, kteří získali na zimních a letních
olympiádách dětí a mládeže v letech 2010 – 2019 nejvíce zlatých medailí.
Komise postupovaly podle schválených kritérií ankety.
Blahopřeji všem k dosaženým výsledkům a děkuji Vám za vzornou reprezentaci našeho kraje.

Přeji pěkný společenský večer

Mgr. Jiří Pekař
předseda VŠK KHK
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TOP 10 sportovců a trenérů v anketě „Nejúspěšnější sportovec roku“
v desetiletí 2010 – 2019
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Výsledky vyhodnocení výsledků „Nejúspěšnější sportovec desetiletí 2010-2019“
Královéhradecký kraj
Jednotlivci dospělí – kategorie A1 olympijské sporty
1. Eva SAMKOVÁ Dukla Praha, snowboardcross
· na ZOH 2014 zlato, ZOH 2018 bronz
· na MS 2019 zlato
· SP 2x celkové vítězství (2017, 2019)
· juniorské MS 3x zlato (2010, 2011, 2013)
· X – games 2x stříbro (2014, 2016)
· univerziáda – zlato 2013
2. David KOSTELECKÝ ASO Dukla Hradec Králové, sportovní střelba-broky trap
· 4. místo LOH 2016, 14. místo LOH 2012
· 3. místo na ME 2014
· Mistr Evropy ME v Baku 2017 –jednotlivci
· 1.místo Evropské hry Minsk 2019 + zisk účastnického místa na OH 2020(21) v Tokiu
· mnohonásobný mistr ČR
3. Michal KRČMÁŘ SKP Jablonec, biatlon
· 3. místo na MEJ – sprint 2011, 3. místo – stíhačka 2011
· 2. místo na MSJ ve štafetě v r. 2012
· MS 2018 – 2. místo - letní stíhačka,
· 2. místo – letní štafeta mix, 1. místo – letní sprint
· 3. místo na ZOH – sprint 2018
4. Jan SYCHRA ASO Dukla Hradec Králové, sportovní střelba-broky-skeet.
· 6. místo na LOH Londýn ve skeetu
· přední umístění na ME, MS a ve SP a mnohonásobný mistr ČR
· 1. místo na SP jednotlivců, 5. místo na MS jednotlivců
· 3. místo na ME - člen družstva mix s Libuší Jahodovou
· 2. místo na MS jako člen družstva mužů ČR
· 3. místo jako člen družstva ČR na ME, 1.místo ve SP v Chile r.2011
dosáhl nástřelu 150 terčů vyrovnal svět.rekord
5. Karolina ERBANOVÁ Novis Team HC stadion Vrchlabí rychlobruslení
· 1. místo na ME 2010 – 500 m
· 1. místo na MSJ 2011 – 500m, 1 km, 1500m, čtyřboj
· 1. místo na ME 2012 – 500m, 1. místo na MSJ 2012 – 500m
· Celkově 3. místo ve SP v letech 2013 - 2017
· ZOH 2018 – 3. místo na 500m
· 2018 – světový rekord juniorek ve sprinterském čtyřboji má doposud v držení (152, 470 b.)
6. Michal DESENSKÝ TJ Sokol Hradec Králové, atletika
· 1. místo se štafetou ČR na ME družstev 4 x 100m (40,17s)
· 4. místo se štafetou ve finále ME na 4 x 400m (3:04,52)
· 9. místo na ME mužů do 22 let na 400m(46,39)
· 8.místo na ME jako člen štafety ČR
· 1. místa na MČR na 100m a 400m
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7. Pavel PETŘIKOV ml, Judo Klub Hradec Králové, judo
·
·
·
·
·

3. místo na SP v Portugalsku, 5. místo SP Korea
5.místo na MS judo 2017
7. místo na ME, 14. místo na MS 2010 (váha do 60 kg)
několikanásobný účastník LOH
několikanásobný přeborník ČR

8. Eva VRABCOVÁ–NÝVLTOVÁ PSK Olymp Praha, atletika, lyžování
· 5. místo na ZOH 30 km, 11. místo ve skiatlonu
· 14. místo na MS v Londýně – maraton
· 7. místo na světově proslulém maratonu v New Yorku (2 :29, 41)
· sportovkyně, která se zúčastnila jak letních, tak zimních OH
· mnohonásobná přebornice ČR (Běchovice)
· 6. a 7. místo na SP v lyžařském běhu, volná technika i klasicky
9. Pavel JANEČEK SCPA Pardubice, plavání
· účastník LOH 2016 v Riu a MS v Kanadě
· 8. místo na ME polohový závod ve 25m bazénu na 400m (4:13,88)
· mnohonásobný přeborník ČR jak na letním tak na zimním MČR,
se šesti plaveckými rekordy v polohovém závodě
10. Lucie CHARVÁTOVÁ, SKP Kornspitz Jablonec n.Nisou, biatlon
· 1. místo na MS kolečkové lyže – biatlon sprint
· 2. místo supersprint
· stálice družstva žen v biatlonu za ČR

Jednotlivci dospělí – kategorie A2 neolympijské sporty
1. Jan KOPECKÝ Škoda Motorsport Mladá .Boleslav, automobilové rallye
· Vítěz mistrovství Evropy v kategorii soutěže rallye
· 8x zvítězil v evropských závodech rallye
· 3x se zúčastnil závodů MS v kategorii WRC2 a získal 1., 2., a 3.místo,
· 1. místo na Rally Islas Canarias
· Závody MS v kategorii WRC 2-celkově 4.místo
· 1.místo Rally Italia Sardegna
· Mistr ČR v rally –6 startů a 6 vítězství
· Několika násobný držitel ocenění „Zlatý volant AKČR“
· V ČR 23 soutěží v řadě, vždy 1.místo
2. Stanislava PRECLÍKOVÁ Skibob klub Dobruška, skiboby
· 1. místo na MS 2016 v celkovém hodnocení,
· 1.místo ve SP 2016
· 1.místo na MČR 2014 v obřím slalomu a ve slalomu,
· 1. místo ve SP 2016-slalom, 1.místo v celkovém hodnocení
· Mistryně světa 2018 ve slalomu a obřím slalomu
· 1.místo ve SP 2019
· MS Nassfled 2019: 1.místo slalom, 2.místo kombinace, 3.místo obří slalom
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3. Václav FEJFAR Autoklub Nová Paka, motorismus - autocross.
· 1. místo na ME 2012 divize TAX-plechová auta
· 1.. místo na ME 2016 - mistr Evropy divize Touring Autocross, autocrossu
· Mistr Evropy2018 v divizi Touring Autocross
· 4. místo celkově na ME 2017 v autocrossu
· Držitel Zlatého volantu Autoklubu ČR – umístění na předních místech v ČR i Evropě
4. Radka TESAŘOVÁ roz. KREJČOVÁ SK Karate Spartak Hradec Králové, karate
· 1. místo na ME 2011 karate Goju-rju nad 68 kg
· 2. místo na ME karate všech stylů kumite nad 68 kg
6x 1. místo na M ČR-kumite nad 68 kg a bez rozdílu vah
· 2. místo na ME 2012 kumite nad 68 kg
· 1. místo na MS-Godžu Ryu 2013
· 1. místo na ME-Godžu Ryu , 4. místo na světových hrách v Kolumbii
5. Michal MATĚJOVSKÝ Motosport Hradec Králové, automobilové tahače
· 1. místo na ME 2015 závod automobilů na okruzích v kategorii Super 2000 TC2
· 1. místo v hodnocení národů spolu s Petrem Fulínem „Zlatý pohár FIA ETCC 2014“
1. místo na ME závod automobilů na okruzích v kategorii Super 2000 TC2
· 2. místo v Evropě kategorie FIA ETCC
· V jednotlivých závodech FIA ETCC 2015 získal:
5x 1.místo a 1x 2.místo Obdržel Zlatou sponu FAS AKČR a prestižní ZLATÝ VOLANT
6. Miroslav ZAPLETAL SK Dynamická střelba Hradec Králové, dynamická sportovní .střelba
· Mistr světa “2nd World police games 2017
· 3.místo v závodě družstev na MS 2017
· 8x1.místo na mezinár.závodech v ČR i zahraničí
· 5x medailová umístění (stříbro+bronz)
· 1.místo na mezinárodním šampionátuJAR
· 1.místo ve Svět.poháru AsiaPacifik, 3.místo celkově v SP2018
2.místo na policejním MS-služební zbraně - družstva.
· Medailová umístění na mezinárodních závodech ve světě
7. Leoš ROUŠAVÝ SK RN Hradec Králové, kvadriatlon
· 1. místo na ME 2010 ve středním kvadriatlonu
· 2. místo na MS v dlouhém triatlonu , vítěz světového poháru v kvadriatlonu
· 2x 1. místo na ME2011 v Anglii , 2x 1. místo na Svět.poháru-Ibiza
· 2. místo na MS 2013, 4. místo na ME, 3x 1. místo na závodech SP
· 2x 1. místo na SP 2015 WQF Bystřice p.H. a Ratcher - sprint + střední
· 2.místo na MS Hannover – dlouhý, 2.místo na SP Týn n.Vlt.
· Celkově 2. místo ve SP 2015 (170 účastníků)
· Umístění 2018 v kategorii 40+: 2.místonaME, 2x3.místo na SP
· Medailová umístění na závodech v ČR
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8. Dana ŠAFKA-BROŽKOVÁ Sportcentrum Jičín, orientační běh
· 2. místo na ME 2010– klasická trať, 9. místo na MS – sprint
· 2x zlato na MS long a middle
· 6. místo na MS ve štafetách – členka družstva
· 1.místo na M ČR družstev – soutěž klubů ve štafetě
· 2. místo na MS 2011 klasická trať, 2x1. místo na M ČR klasická trať a sprint
· 6. místo v celkovém pořadí Svět.poháru (1x1.místo, 2x 2.místo)
· 2. místo na MS štafet jako členka štafety ČR
· Vítězka ankety o nejlepšího orientačního běžce ČR

Jednotlivci mládež – kategorie B1
1. Mikuláš Rudolf COGAN SKP Delfín Jičín, plavání
· 4x 1. místo a 1x 2.místo na LMČR 13-ti letých,
· nejlepší výkony na 200 m VZ a 800 m
· 1. místo na MČR v triatlonu žactva
2. Dominik HARNACH Skibob klub Dobruška, skiboby
· 2x 1. místo na MS ve slalomu
· 2. místo v kombinaci,
· 3. místo na MS Super G + obří slalom
3. Lydie ŠTĚPÁNKOVÁ, Zeva, Sportstyle Hradec Králové, plavání
· 20x vytvořen oblastní plavecký rekord - do r.2018
· 2017 EYOF Gyor 4. místo na 100m prsa
· 2018 MEJ 10. místo 100m prsa
· České juniorské rekordy na 50m a 100m prsa.
4. Lukáš DOLEŽAL Borský klub lyžařů Machov, lyžování - severská kombinace , běhy
· 1. místo LMČR i ZMČR,
· 1. + 3. místo ČP,
· 7. + 10. místo Youth Cup Oberhof, neoficiální ME
5. Rozálie KUCHAŘOVÁ, Orientační závody MTBO, Sportcentrum Jičín
· 1. místo v SP do 17 let,
· 1. místo štafeta na ME juniorů trať long
· 3. místo na ME dorostu do 20 let
6. Matouš BEIER Lokomotiva Trutnov, kanostika na divoké vodě
MS juniorů na divoké vodě :
· 2. místo klasický sjezd družstvo
· 1. místo klasický sjezd
· 3. místo individuální sprint
· 1.místo v individuálním klasickém sjezdu
· 3. místo ve sprintu družstev
7. František DOUBEK, TJ Sokol Nová Paka, atletika
· 1. místo na MČR na dráze v desetiboji,
· 2. místo na MČR dorostenců na dráze oštěp
· 13. místo na ME dorostenců - desetiboj
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8. Matyáš LEBEDA TJ Sokol Pražské Předm. Hradec Králové, stolní tenis
· 3.místo SP kadeti jednotlivci
· 2. místo SP čtyřhra junioři
· 3. místo SP družstva kadeti
· 1. místo SP čtyřhra kadeti
· 3. místo SP družstva kadeti; 8. místo ME družstva kadeti
· 3. místo MČR čtyřhra kadetů

Jednotlivci mládež – kategorie B2
1. Jan DOLEŽAL TJ Sokol Hradec Králové, atletika
· 2x 2. místo na MĆR v desetiboji juniorů na dráze a v hale,
· 2x 3. místo na MČR juniorů na dráze 110 m překážek + dálka
2. Martina ELHENICKÁ, Loko Trutnov, plavání
· 4x 1. místo ZMČR : 200 m + 400 m polohový závod, 800 + 1500 m kraul
· 1. místo LMČR polohový závod 400 m
· 15. místo ZME 800 m volný způsob
3. Ludmila KOTĚROVÁ, TJ Černožice, rychl. kanoistika
· 7. místo MS v maratonu K 1
· 3. místo MS maraton K2 členka posádky
· 5. místo ME K4 členka posádky
4. Lukáš SLAVÍK, TJ Loko Trutnov, cyklistika
· 1. místo na MĆR ve stíhacím závodě na 3 km
· 3x 3. místo na MČR jako člen družstva juniorů
· 3. místo v ČP ve stíhacím závodě
5. Martin FLORIÁN, TJ Jičín, atletka
· 5. místo na ME juniorů v oštěpu
· 1. místo MĆR juniorů do 22 let
· 1.místo na M ČR dorostu v hodu oštěpem
· 1. místo v Poháru mistrů juniorů – družstva
· 3.místo-bronzová medaile na OH mládeže v Buenos Aires
6. Lada PEJCHALOVÁ TJ Lokomotiva Trutnov, atletika
· 2. místo na MČR juniorek v hale - výška
· 5. místo na ME juniorek na dráze - výška
· 1. místo na MČR juniorek - výška
7.Barbora BUKÁČKOVÁ, TJ Karate Spartak KH, karate
· 1. místo na MČR juniorek-kumite,
· 5.místo na ME SKIEF 2014 v Drážďanech – kumite dorostenky
· 1. místo na ME EGKF 2016 v Steyru – kumite juniorky
8. Daniel VANDAS OK99 Hradec Králové, orientační běh
· 1.místo na ME v orientačním běhu -r.2014 a2016 jednotlivci
3.místo na ME štafet r.2014, 5. místo na ME 2013
2x 1.místa na MČR ve sprintu i klasické trati
· 1.místo na MČR sprintových štafet dorostu i dospělých
· 2x 2.místo na MČR , 1.místo družstev DH 21, 15.místo MS juniorů krátká trať
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Družstva – týmy – kolektivy – kategorie C dospělí
1. Basketbal ženy Hradecké lvice ŽBL Sokol Hradec Králové
· 1. místo ve Středoevropské lize žen 2012
· 4. místo v basketbalové lize žen, 5. místo v Českém poháru žen
· 3. místo v M ČR basketbalu,v letech 2013, 2014
· 3.místo v Českém poháru žen 2014
· 2. místo v Ženské basketbalové lize 2015, 2019
· Český pohár žen 1. místo; CEWL
2. Silniční cyklistika muži Elite Elkov Kasper Cycling team Hradec Králové
· 1. místo v Českém poháru 2015 na silnici
· 1. místo v závodě Svět.poháru Czech Cycling Tour 2011
· 1. místo v celkovém hodnocení Českého poháru 2011
· 1.místo v Českém poháru-seriál 7 závodů 2017
· 1.místo na MČR v časovce družstev
· 1.místo v týmové časovce ve Světovém poháru
· 12.místo v mistrovství světa družstev v časovce (vč.profi týmů WTT)
· 1.místo UCI Europatour jako nejlepší kontinentální tým 2018
3. Lední hokej tým ELH HC Mountfield Hradec Králové
· 5. místo v konečném pořadí Extra ligy LH v sezóně 2015 - 2016
Účastník turnaje Spenglerova poháru
· 3.místo v konečném pořadí Extra ligy LH v sezóně 2016-2017
· Semifinále turnaje „Spenglerůvpohár 2017“
· 5. místo v konečném pořadí Extra ligy LH 2015-2016
· 4. místo ELH 2017-2018, 2018-2019

Družstva – týmy – kolektivy – kategorie D mládež
1. Lední hokej družstva mládeže HC Mountfield Hradec Králové
· 1.místo v M ČR 2014 mladšího dorostu
· 1. místo na M ČR 2015 mladšího dorostu
· 1. místo na M ČR 2018 mladšího dorostu
2. Basketbal žákyně TJ Sokol Hradec Králové
· 1. místo na M ČR v sezóně 2009 / 2010,
· 1. místo na M ČR 2014 družstev mladších žákyň,
· 1. místo na M ČR mladších minižákyň 2015/2016
· 1. místo na MČR starších žákyň v sezóně 2016/2017
· 1. místo na M ČR 2018 starší žákyně
3. Karate Kata-team juniorky SK Karate Spartak Hradec Králové
· 2. místo na MS karate SKIF 2019
· 1. místo SKIF Open
· 2. místo M ČR SKIF
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Handicapovaní sportovci – kategorie F
1. Aleš KISÝ SK Nové Město nad Metují, atletika
·
·
·
·
·
·

·
·

1.místo na mistrovství světa v para atletice vrh koulí 7,99m
2.místo SP/GP hod oštěpem 2019, 3. místo GP/SP vrh koulí 2019
3. místo na MS ve vrhu koulí – 7,69m
4.místo na LPH Londýn 2012-koule 8,23m
2.místo vrh koulí ME v atletice Berlín, 2.místo vrh koulí GP Paříž 2018
Umístění na mistrovství ČR: 3x 1. místo na MČR-koule, oštěp, disk v KB ČP (atlet.liga)
2.místo na MČR oštěp – 15,23m, 2. místo vrh koulí
3.místo v Českém poháru (6ti kolová soutěž) 2018
Reprezentant ČR

2. Tomáš PEŠEK SSK Třebeš-Hradec Králové, sportovní střelba
· 1.místo na ME (standard vzd.pistole+2.místo vzd.pistole)
2.místo Grand Prix (vzd.pistole40ran/10m)
3.místo na světovém poháru (vzd.pistole 60ran/10m)
· 4.místo na Světovém poháru (pistole60ran/50m
· 5. místo na svět.poháru vzd.pistole 10m
· 8. místo na světovém poháru vzd.pistole 25m
· 2x1.místo a 1x3.místo na ISC Německo 2018
· Světový žebříček:7.místo (standard.vzd.pistole), 10.místo(vzd.pistole)
· Mistr ČR a vítěz Českého poháru 2018, 2019
· Několika násobný mistr ČR ve vzduchové, sportovní a libovolná pistoli
Držitel evropského rekordu a tří českých rekordů
3. Ondřej SEDLISKÝ SK Integra Hradec Králové, tenis
· 1. místo ve dvouhře na Svět.hrách sportovců-Itálie
· 1. místo ve čtyřhře-podílel se jako hráč-Itálie
· 1. místo v soutěži družstev-podílel se jako člen družstva-Itálie
· 1. místo v mezinárodním M Francie
· 3.místo na MS INAS ve dvouhře
· 3.místo na ve dvouhře na MS, 2.místo ve dvouhře na ME,
· 3.místo ve čtyřhře na MS, 2.místo ve čtyřhře na ME
· 2.místo na MS INAS ve čtyřhře v tenisu
· 3. místo na GLOBAL GAMES ve dvouhře i čtyřhře
· 1. místo na M ČR dvouhra v tenisu 2014, 2016, 2018
4. Radim BĚLEŠ SK Nové Město n.Metují, atletika
· 2. místo na MS 2011 v hodu kuželkou
· 2.místo na LPH Londýn 2012-kuželka 26,67m
· 2.místo na M ČR-kuželka 24,14m
· 5.místo na MS v Londýně 2017-kuželka 26,67m
· 2.místo KB ČP (atletická liga)-kuželka, 1.místo na M ČR v hodu kuželkou/oštěpem
· 4.místo na ME 2018 v hodu kuželkou/oštěpem
· 2x2.místo v závodech hod kuželkou/oštěpem Grand Prix Berlin
· 2.místo v Českém poháru (série 6závodů)v hodu kuželkou/oštěpem
· Reprezentant ČR
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5. Denisa MACUROVÁ SK Integra HK, lyžování+stolní tenis
· Výsledky v lyžování
· 3. místo na MS 2017 INAS kateg. OS-ženy lyžování
· 4.místo na MS INAS kateg.SG-ženy lyžování
· na MS 2018: 2. místo obří slalom, 2.místo kombinace, 3.místo slalom,3.místo super
obří slalom
na MS ve sjezdovém lyžování 2019: 1. místo slalom, 1. místo kombinace, 2. místo obří
slalom, 3. místo super G na MČR
· Výsledky ve stolním tenise
· 5.-8.místo na MS INAS-dvouhra ženy stolní tenis, 2.místo na MS INAS-čtyřhra juniorky
· 1.místo na MČR-dvouhra ženy, 1.místo na MČR-čtyřhra ženy
· 1.místo dvouhra žen, 1.místo čtyřhra žen-účastnice Global Games 2019

Trenéři profesionální a úvazkoví – kategorie E1
1. Mgr. Petr LUŠTICKÝ ASO Dukla Hradec Králové, sportovní střelba
Jako trenér sportovní střelby byl nominován 3x, ale vždy to bylo díky velkým trenérským úspěchům a
vždy to bylo 1.místo. Byl trenérem olympionika Sychry – 6.místo na OH 2012, v roce 2016 pak 1.místo
na ME jako člen vítězného družstva, mnoha úspěchů jeho svěřenci dosáhli na MČR a na ME juniorů,
z těch posledních úspěchů je pak třeba zmínit jméno Tomáše Nýdrleho, v roce 2019 2.místo na
Evropských hrách, na MS v Lonatu v témže roce skvělé 1.místo Tomáše Nýdrleho jako člena družstva,
1.místo Jakuba Tomečka (Olymp Brno), a v témže roce velmi úspěšné ME juniorů: Daniel Korčák na
1.místě a 3.místo Barbory Šumové na ME žen, rovněž v Lonatu (oba Olymp Brno)

2. Aleš SUK sportovní trenér Spolek lyžařů Dolní Branná
Ke své celoživotní trenérské činnosti Aleš Suk uvádí.
V sezónách 2010-2019 jsem působil jako osobní trenér olympioničky Ivy Janečkové, její výsledky
ZOH 2010 12. štafeta 4x5, 32. 10 km, 39. 30 km, MS 2011 12. sprint dvojic, 20.30 km, 22. 15 km,
dlouhodobě jsem také připravoval běžkyně K. Grohovou – MS 2013 34. sprint, 12. štafeta 4x5 km s L.
Charvátovou / na okraj 8 medailí z šampionátu ČR, z toho 4 tituly/ZOH 2014 10. štafeta 4x5 Grohová,
38. sprint Grohová. Uspěšného olympionika Michala Krčmáře jsem trénoval dva roky, Evu Samkovou
jeden rok v lyžařské běžecké přípravě / titul M ČR v přespolním běhu družstev.
Na ZOH od roku 1994 – 2018 startovali bez přerušení svěřenci, která jsem trénoval i v době ZOH či se na
jejich přípravě podílel: Valenta, Michl, Janečková, Charvátová, Grohová, Samková, Krčmář/ tedy na 7
OH v řadě. Trénovat jsem začal v sezóně 1962 a mládež dobrovolně připravuji stále, tedy devětapadesát
roků.

3. Pavel PETŘIKOV st. Judo klub Hradec Králové, judo
Všichni ho znají jako úspěšného trenéra judistů. Pětinásobný nominant na nejúspěšnějšího trenéra v KHK
má za sebou dlouho a úspěšnou trenérskou karieru provázenou řadou úspěchů jeho svěřenců. Pavel
Petřikov ml. startoval na na evropských i světových soutěžích, často s velmi dobrými výsledky do 5.místa
(ME, SP. GP v Číně), úspěchy sklízel až do roku 2018 po celém světě, je několikanásobným Mistrem ČR.
Úspěšná byla jeho trenérská práce i s judistkou Alenou Eiglovou, která v roce 2011 získala 1.místo na
SP v Austrálii, vyhrála i MČR a v témže roce přivedl Pavel Petřikov k titulu i družstvo žen.

4. Mgr. Vítězslav PERUN TJ Sokol Hradec Králové, atletika
Trenér královny sportu, atletiky. I on patří k těm, kteří byli mnohokrát mezi oceněnými a zcela po zásluze.
Pracuje zejména s atletickou mládeží, z nadějemi hradecké atletiky a řadu z nich přivedl k velkým
výkonům a úspěchů v dorosteneckém a juniorském věku a řada z nic se neztratila ani mezi dospělými.
Naopak! Vychoval řadu reprezentantů ČR v seniorských i juniorských kategoriích, ve své trenérské práci
se soustředí zejména na vícebojaře a běžecké disciplíny, i když se najde i několik výjimek. Jména jako Jan
Doležal -český reprezentant (1.místo na ME v 10boji na dráze),Lukáš Desenský, Radoš Rykl či Štěpán
Jirman a jejich štafetové úspěchy zná celá sportovní veřejnost Sám Vítek Perun je držitelem ocenění
Europen Athletics Coaching Awards (vychoval mistra Evropy)
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5. Otakar FIALA Elkov Kasper CC Team Hradec Králové, cyklistika
Veleúspěšný trenér silničních cyklistů, kteří pod jeho vedením dosáhli na ČR mimořádných úspěchů
v týmech, dvojicích i jednotlivcích. Jeho svěřenci se stali v průběhu let mistry ČR v časovce jednotlivců
Elite a U23, mistry ČR v jednotlivcích s hromadným startem, dosáhli krásných umístění na ME (kateg.
U23 – 4.místo) i na MS (12.místo v časovce družstev), jeho svěřenec Matěj Zahálka získal v roce 2018
1.místo v Českém poháru. V témže roce byl jím trénovaný tým vyhodnocen jako nejlepší kontinentální
tým v hodnocení UCI.

Trenéři a instruktoři-cvičitelé dobrovolní – kategorie E2
1. Karel BALÁČEK Skibob klub Dobruška, skiboby
Ač dobrovolný trenér, je za ním mnoho velmi trenérské práce, která je již po mnoho let provázena
mimořádnými výsledky jeho svěřenců. Jeho skibobisté dosáhli opakovaně nejenom na tituly Mistrů ČR
v mnoha kategoriích, ale i na světové tituly a další medailová umístění na MS a SP a patří trvale mezi
světovou elitu v tomto zimním sportu.Jména jako Stáňa Preclíková, junioři Harnach a Baláček, stejně jako
Bohumil Flégl jsou nositeli zlatých, stříbrných i bronzových medailí ze světových i domácích závodů. Ženy
získali v roce 2019 i celkové prvenství ve SP.

2. Michal ŘEHÁČEK TJ Nová Paka, plavecké sporty
Úspěšný trenér plavání v Nové Pace, jehož mladí svěřenci se výrazně prosazuji zejména v posledních letech.
Druhým sportem, jemuž se věnuje, je triatlon. Největším jeho úspěchem a vizitkou jeho trenérské práce jsou
mimořádné výkony a úspěchy talentovaného plavce Mikuláše Rudolfa Cogana, který je mimo jiné
pětinásobným Mistrem ČR a několikanásobným držitelem zlaté medaile z ODM. Zároveň je držitelem mnoha
českých rekordů ve své věkové kategorii. Michael Řeháček se výrazně podílel i na plavecké přípravě Petra
Soukupa, který získal krásné 8.místo v náročném závodě IronmanWorld Cup na Havaji.

3. Aneta BRINDOVÁ AC HIP HOP Hradec Králové, mažoretkový sport
Získala za 10 posledních let 6 nominací jako trenérka mažoretkového sportu a 4 z nich proměnila a místo
v první pětce dobrovolných trenérů desetiletí jí právem náleží. Ve svém AC HIP HOP v HK se věnuje
především dorostenkám, juniorkám, kadetkám i seniorkám, trénuje týmy i jednotlivce a to s mimořádnými
výsledky. Její mažoretky mnohokrát zvítězily na MS, ME i M ČR v kategoriích sólo, duo i v týmech a to ve
všech kategoriích, nezapomenutelné jsou vítězství seniorek Romany Ptáčkové (MS 2016) a Kláry Házové
(ME 2016) v disciplínách solo.

4. Pavel REICH TJ Sokol Černožice n.Labem, rychlostní kanoistika
Trénuje rychlostní kanoistiku v TJ Sokol Černožice a to s velkými úspěchy a velkými výsledky. Jeho
svěřenkyně Lenka Kotěrová pokročila od žákovských titulů mistryně ČR a 2.míst snad ve všech kategoriích
v kajakářských disciplínách k umístěním v první desítce ME a MS juniorek ( kromě dalších 5.místo na ME K4
– 500m a krásné 3.místo na MS – maraton) v roce 2016. V jejích stopách jdou Magdalena a Michaela
Reichovy, které v roce 2016 úspěšně závodily na M ČR (2. a 3.místo K2 a K4).

5. Eva VLČKOVÁ TJ Sokol Malšovice – KH KASPV, sport pro všechny
Je celoživotní cvičitelkou, instruktorkou Sportu pro všechny. Význam a důležitost její cvičitelské práce se
nedá měřit a hodnotit sportovními výkony a výsledky, přesto je její přinos pro oblast sporu a tělovýchovy
mimořádný. Intenzivně a s velkou láskou se věnuje nejmenším dětem s jejich rodiči a předškoláků, u nichž
vytváří pozitivní vztah k pohybu, vštěpuje jim základy pohybové gramotnosti a rozvíjí jejich pohybové
schopnosti. Tím však její aktivita nekončí. Je autorkou mnoha pohybových skladeb, účastnicí všech
Světových gymnaestrád, jejichž nácvik vede a koordinuje v celém kraji, je i uznávanou lektorkou Zdravotní
tělesné výchovy a hudebně pohybových forem. To je hodně široký záběr.
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Zlatí medailisté ODM – kategorie G
Jméno

sporty

ODM

medaile

body

COGAN Mikuláš Rudolf plavání
2017, 2019
12x zlato
● 2017: 100mVZ, 200m, 200mVZ, 400mVZ, 50mVZ, 100m
● 2019: 100m, 100mVZ, 200m, 200mVZ, 400mVZ, 50mVZ

84 b

LABAŠTOVÁ Alena
lyžování
2016, 2018
● 2016: slalom, obří slalom, vyřazovací závod
● 2018: obří slalom

4x zlato

28 b

ZDRÁHALOVÁ Nikola
rychlobruslení 2010
● 2010: sprint, závod na 3 kola, víceboj

3x zlato

21b

Hlasování veřejnosti - kategorie H
Hlasování pro určení vítěze kategorie H http://nejuspesnejsisportovecroku.cz
Výsledky jednotlivých kategorií byly zpracovány výběrovou komisí VŠK KHK podle
dosažených úspěchů sportovců.
Schválená kriteria pro výběr a stanovení pořadí:
http://kolegium.khk.sweb.cz/kriteria-nsrd-2021.pdf
Autor : Jiří Studený
Recenze: Jiří Pekař
Bez souhlasu VŠK KHK nelze tuto publikaci dále šířit.
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Pořadatelé krajské akce

Partneři krajské akce
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Ještě před oficiálním ustavením krajů požadovalo Všesportovní kolegium ČR vznik obdobných
dobrovolných seskupení sportovních spolků na úrovni kraje. Z členů Všesportovního kolegia ČR byli
v prosinci 2001 stanoveni "patroni" jednotlivých krajů, kteří v nich měli zabezpečit vznik krajských
kolegií.
Důvodem této iniciativy byla skutečnost, že Všesportovní kolegium ČR si se vznikem krajů bylo
vědomo, že řada kompetencí i finančních prostředků přejde ze státu na kraje a že je tedy na krajích
nutné vytvořit obdobné sdružení sportovních spolků jako na státní úrovni, a to v zájmu ochrany
a podpory sportu na krajské úrovni. Při jejich ustavování byla především zdůrazňována nutnost
jednotného postupu vůči orgánům kraje a upřednostnění zájmů všech sportů před partikulárními zájmy
některých atraktivních sportů.
Ihned po zvolení hejtmanů je Všesportovní kolegium ČR oslovilo s nabídkou spolupráce v oblasti
sportu a informovalo je o existenci krajských kolegií. V převážné většině byla nabídka uvítána a
krajské orgány velice rychle navázaly spolupráci s krajskými kolegii. Byly pro to vytvořeny i zákonné
podmínky, protože Všesportovní kolegium ČR se podílelo na formulaci řady dokumentů při přípravě
vzniku krajů (Zákon č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vzorový organizační řád
Krajského úřadu apod.).
Jedním z okruhů činnosti, kterými se krajské orgány zabývají, je sledování práce neziskových
organizací v krajích. Tělovýchova a sport jsou neziskovou činností s největší členskou základnou
v našem kraji, a proto bylo třeba vytvořit takové organizační i personální podmínky, aby nebyly
opomíjeny. Do sportovních a tělovýchovných organizací je zapojeno více než 30% dospělých a
mládeže Královéhradeckého kraje.
Na základě spolupráce se Všesportovním kolegiem ČR vznikla zcela samostatná a nezávislá
organizace Všesportovní kolegium Královéhradeckého kraje (VŠK KHK). Vzhledem k tomu, že
finance plynou jak z krajů, tak z Evropské unie, je důležité, aby se aktivit neziskových organizací
VŠK KHK účastnilo, nebo je alespoň monitorovalo.
V roce 2019, rok po konferenci Tělovýchova a sport v Královéhradeckém kraji, bylo uzavřeno
memorandum mezi Královéhradeckým krajem a Všesportovním kolegiem Královéhradeckého kraje.
Sport je tedy neziskovou činností, která má v našem kraji při existenci VŠK KHK plnohodnotnou
organizaci schopnou úspěšně prosazovat a obhajovat oprávněné potřeby sportovního prostředí.
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Bulletiny a obrazová dokumentace k jednotlivým vyhodnocením ankety „Nejúspěšnější
sportovec roku“ jsou k dispozici na webu Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje:
http://kolegium.khk.sweb.cz.
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