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NOMINACE NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2019 
 
DOSPĚLÍ – JEDNOTLIVCI 
 
BENEŠOVÁ Dominika (Aqua klub Liberec) – orientační potápění. Mistryně Evropy – juniorky, 
3 x 2. místo na ME. 
BERNDT Ondřej (TJ Bižuterie/TJ Dukla Liberec) – sjezdové lyžování. Pětinásobný MČR 
(slalom, obří slalom, super G, alpská kombinace, sjezd), 36. místo na MS v Are, 2 x 2. místo 
na kontinentálním poháru v Číně, 1. místo na kontinentálním poháru v Chile, v celkovém 
žebříčku ve slalomu je na 64. místě na světě. 
BOGAR Kryštof (OK Jiskra N. Bor) – OB MTBO. MS 2. místo hromadný start, 2. místo štafeta, 
7. místo sprint, 7. místo long, ME – 1. místo mix štafeta, 2. místo sprint, SP 2019 – 3. místo, 
MČR – 1. místo sprint. 
ČÍŽEK Pavel (Powerlifting K. Šenov) – silový trojboj. Mistr Evropy v benchpressu v kategorii 
junioři do 90 kg (Německo), mistr světa v benchpressu v kategorii junioři do 100 kg (Chicago), 
mistr ČR v benchpressu a v mrtvém tahu v kategorii junioři do 90 kg, osobní rekord 
v benchpressu – 230 kg – tímto výkonem zvítězil v USA a stanovil nová národní rekord v ČR.  
DAVIDOVÁ Markéta (Kornspitz Jablonec n. N.) – biatlon. Vítězka závodu SP ve sprintu (Itálie) 
a další 3 umístění na stupních vítězů, 2. místo SP Kanada, 2. místo SP Itálie, 3. místo SP 
Slovinsko. 
DOLEŽAL Martin (FK Jablonec n. N.) – fotbal. Útočník, v roce 2018/2019 vstřelil 15 branek, za 
podzim 2019 vstřelil dalších 10 branek, v první lize dosáhl na hranici 70 ligových branek. 
S národním týmem postoupil na ME 2020. Dlouholetý útočník Jablonce patří každý rok  
k nejdůležitějším hráčům v sestavě. 
HÁK Zdeněk (Spartak Rokytnice n. J.) – horolezectví. Nepál „Chamlang“ 7 319 m n. m. – SZ 
stěna, nová cesta, výstup alpským stylem za 8 dní. 
HORNIG Vítězslav (Klub biatlonu Jilemnice) – biatlon. MSJ – 6. a 14. místo (štafeta, 
individuální závod), MEJ – 7. a 11. místo (SinglMix, individuální závod), Český pohár juniorů – 
2. místo v celkovém hodnocení. 
KOUDELKA Roman (LSK Lomnice n. P.) – skoky na lyžích. MS – 15. a 22. místo, Světový pohár 
– 2 x 4., 6., 7. a 9. místo, MČR – 1. a 3. místo. 
KOŽÍŠEK Čestmír (LSK Lomnice n. P.) – skoky na lyžích. MS – 34. místo, Světový pohár 4., 15. 
a 19. místo, MČR – 3. místo.  
KUŘÍKOVÁ Petra (Jablonec n. N.) – triatlon. 2. místo na ME ve sprint triatlonu Kazaň, 4. místo 
ve SP v triatlonu Karlovy Vary, získala nominaci na OH v Tokiu 2020. 
LEDECKÁ Ester (Dukla Liberec) – snowboard paralel, AL. Malý globus v paralelním slalomu, 
dvě prvenství ve Světovém poháru. 
LUDVÍK Vojtěch (Stadion N. Bor) – MTBO. MS Dánsko – 1. místo krátká trať (Middle), štafety 
2. místo, ME Polsko – 1. místo štafeta, 4. místo Mass start (hromadný start). 
NOSKOVÁ Nikola (Jablonec n. N. – Bigla) – cyklistika. 1. místo U23 Tour of Scotland, 1. místo 
U23 + 6. místo celkově La Classic Morbihan 1.1, 2. místo v 1. etapě Giro d´Italia (TTT),  
2. místo v 7. etapě Tour de Ardéche, 3. místo Giro della Emilia 1.1. WF, 14. místo WWT GP de 
Plouay. 
NOVÁK Michal (Dukla Liberec) – běh na lyžích. Stříbro na MS do 23 let v Lahti (15 km volně). 
PAVLIŠTA Vít (AC Slovan Liberec) – atletika. 1. místo na MČR v maratonu, 1. místo v silničním 
běhu (Běchovice), 2. místo na MČR v půlmaratonu, 3. místo na MČR v běhu do vrchu, 
nominace na MS. 
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PORTYK Tomáš (LSK Lomnice n. P.) – severská kombinace. MS – 32. a 34. místo, Světový 
pohár – 4., 16. a 22. místo, MČR – 3. místo. 
SAMKOVÁ Eva (Dukla Liberec) – snowboardcross. Mistryně světa 2019, zisk Velkého 
křišťálového glóbu (SP), 3 x 1. místo ve Světovém poháru. 
SLOVÁK Zdeněk (Powerlifting K. Šenov) – silový trojboj.  Benchpress – 1. místo na ME 
v Německu, 1. místo na MČR, kategorie muži open do 90 kg – 1. místo na MS Chicago + výhra 
absolutního pořadí kategorie OPEN, federace WUAP – benchpress muži – svět. 
ZNAMENÁČKOVÁ Barbora (Sport relax Č. Lípa) – karate. MS SKDUN – mistryně světa 2019 – 
1. místo kata ženy, Indie – 3. místo UKL – ultimátní  karate liga, ARAWAZA CUP – 2. místo 
kata ženy, NORTHBOHEMIA Grand Prix – 2. místo kata ženy a U21, národní poháry – 2. místo 
kata a 4 x 3. místo kumite, MČR WKF Olympijské karate – 5. místo kata U21 a 7. místo kata 
ženy, národní pohár – 2. místo kata a 4 x 3. místo kata a kumite ženy, vítězka kraj. kol. 
 
 
DOSPĚLÍ – DRUŽSTVA 
 
AC TURNOV muži – atletika. Doubek, Gert, Rejha, Vrbata, Hanyk, Šafář – 1. místo ve II. 
národní lize, postup do I. národní ligy. 
AQUA KLUB LIBEREC – orientační potápění. Bronz na mistrovství Evropy, vítězové 
Evropského poháru (Kašpar, Němeček, Šmejkal, Valníček). 
ČKS SKI Jilemnice – družstvo běhu na lyžích. 1. místo v první lize smíšených družstev 
(obhájené loňské prvenství). 
ČKS SKI Jilemnice – štafeta žen v běhu na lyžích. Schützová, Votočková, Trojanová – MČR     
1. místo (čtvrté vítězství) . 
FK JABLONEC N. N. – Atým muži – fotbal. Družstvo skončilo v sezoně 2018/2019 na 4. místě 
Fortuna ligy, v podzimní části 2019/2020 je na 3. místě, což při obměně kádru v létě 2019 je 
vynikající výsledek. Účastník předkola Evropské ligy v létě 2019. 
KARATE SPORT RELAX Č. LÍPA – karate muži (Kašpar, Vácha, Fiala). MČR 2019 – Olympijské 
karate kata tým 3. místo, MČR FSKA – vicemistři ČR (2. místo), Národní pohár WKF – 2. místo 
kata tým, vítězové krajských kol, krajský přebor – 1. místo kata tým. 
KORNSPITZ JABLONEC N. N. – štafeta mužů – biatlon. 4. místo na MS v Oestersundu 
(Michal Šlesinger, Ondřej Moravec, Tomáš Krupčík, Michal Krčmář). 
LOKOMOTIVA Č. LÍPA – oddíl volejbalu „A“ muži. II. liga 2018/2019 – 2. místo, 2019/2020 –  
1. místo. 
RK DRAGONS JABLONEC N. N. – smíšený tým - dračí lodě. 1. místo v kategorii W10 na ME 
(Sevilla) – 2 km, 1. místo v kategorii W10 na ME (Sevilla) – 500 m, 2. místo v kategorii W10 na 
ME (Sevilla) – 200 m, 4. místo v kategorii MIX20 na ME (Sevilla) – 500 m,  6. místo v kategorii 
MIX20 na ME (Sevilla) – 200 m, 1. místo v kategorii W10 na MČR (Račice) – 1 000 m, 1. místo 
W10 na MČR (Praha) – 2 500 m, 1. místo  MIX20 na MČR (Račice) – 500 m, 1. místo W10 
v ČP (Praha) – 1 míle 
RYTMIC Č. LÍPA – mažoretky seniorky. ME – 2. místo mix, 7. místo baton, MČR – 2. místo 
mix, 3.místo baton. 
SKST EUROMASTER LIBEREC muži – stolní tenis. 3. místo v extralize 2018/2019, nejlepší 
výsledek v historii stolního tenisu v Libereckém kraji. 
VK Dukla Liberec A-tým muži – volejbal. Extraliga ve volejbalu. 
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MLÁDEŽ – JEDNOTLIVCI 
 
BÍLEK Ondřej (SSK Manušice) – sportovní střelba. MČR vzduchová puška – 1. místo. 
CYPRIÁN Lukáš (Gryf Liberec) – karate. Juniorský mistr světa federace IKU v Brazílii, v týmech 
stříbrný v Sanbon Shobu a třetí v Rotation Sambon Shobu. 
DANILEVIČ Simon (TJ Bižuterie Jablonec n. N.) – plavání. Zimní přebor ČR v Praze – 5 zlatých 
ze šesti jeho individuálních startů, letní přebor ČR 2019 – ze 6 startů 3 x zlato, 1 x stříbro, 1 x 
bronz. 
DUFEK Tomáš (KL SG Jablonec n. N.) – běh na lyžích. Zařazen do juniorské reprezentace ČR 
v běhu na lyžích, ČP – 1. místo ve sprintu klasicky, 1. místo na MČR na kolečkových lyžích do 
vrchu, 10. místo OPA Cup, EP – Isolatia, účast na MSJ v Lahti 
FILIPI Sandra (Capoeira Liberec) – capoeira. 1. místo na ME 2019, 1. místo na Polish Open 
2019, 2. místo na MČR 2019 – kategorie 11 – 12 let. 
HADRAVOVÁ Kateřina (AC Č. Lípa) – atletika. MČR starší žákyně – 1. místo v přespolním 
běhu, 5. místo na 1 500 metrů. 
HÁK Petr (Klub biatlonu Jilemnice) – biatlon. MČR – 3 x 1. místo (sprint, pursuit, mix štafeta), 
závod olympijských nadějí – 2 x 2. místo. 
HAVLÍČKOVÁ Barbora (Dukla Liberec) – běh na lyžích. Na MSJ 12. místo (5 km F), 
Kontinentální pohár Junior – 8 x 1. místo, celkové prvenství, 1. místo v běhu do vrchu na 
MEJ. 
HLAVÁČ Filip (Sokol Jablonec n. J.) – skiboby. Čtyřnásobný mistr světa. 
CHOLENSKÁ Diana (Jablonec n. N.) – skicross. Celková vítězka švýcarského a českého poháru. 
KUBÍČEK Matyáš (Aqua klub Liberec) – ploutvové plavání. 1 x 2. místo a 2 x 5. místo na MS 
juniorů. Pětinásobný mistr ČR. 
KUMSTÁTOVÁ Pavla (LIAZ Jablonec n. N.) – atletika. Vítězka ODM v běhu na 800 m a 
držitelka stříbrné medaile z MČR žákyň na 800 m. 
PAŘÍK Lukáš (HC Bílí tygři Liberec) – lední hokej. MS U18, nejvýše draftovaný Čech do NHL 
2019 – Los Angeles Kings. 
PAVLŮ Kateřina  (Jablonec n. N.) – biatlon. Všestranná 4násobná mistryně ČR, MČR – 2 zlaté 
(sprint, stíhací závod), MČR v biatlonu na horských kolech – 1. místo, MČR v biatlonu na 
kolečkových lyžích – 1. místo (stíhací závod), 1. a 2. místo na mezinárodních závodech OH 
nadějí v biatlonu (sprint, závod s hromadným startem). 
RODROVÁ Jana (Novoborské mažoretky) – mažoretkový sport. Mistryně Evropy 2019, MČR – 
mistryně kvalifikačního kola, mistryně semifinálového kola, 1. vicemistryně ČR, postup na MS 
2020 do Kazachstánu. 
RYSULOVÁ Marie (ČKS SKI Jilemnice) – běh na lyžích. MČR dorostenel – 2 x 1. místo a 3 x 
2.místo, OPA games – 21. místo, ČP dorostenek – celkově 1. místo, zařazena do juniorské 
reprezentace (starší dorostenka). 
ŠAFÁŘ Jakub (AC Turnov) – atletika. Víceboje: MČR staršího žactva – 5 x 1. místo, ODM –      
1. místo, držitel čtyř národních rekordů, sedmiboj – 4 598 bodů, devítiboj – 6 493 bodů, skok 
o tyči venku – 470 cm, hala – 465 cm. 
ŠINEROVÁ Adéla (Sport Relax Č. Lípa) – karate. ME EKF Olympijské karate – 17. místo kata 
juniorky, MČR – Grand Prix Slovakia 2. místo kata juniorky, ARAWAZA CUP – 2. místo kata 
ženy Německo, Pardubice OPEN mezinárodní – 1. místo kata juniorky, Národní pohár WKF – 
3 x 1. místo kata a kumite juniorky, 3. místo kata ženy, KP – vítězka krajských kol. 
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VOTOČKOVÁ Pavlína (ČKS SKI Jilemnice) – běh na lyžích. MSJ Lahti – 18., 27. a 48. místo, FIS 
OPA cup – 1. místo ve štafetě, 10., 12., 13., 14. a 15. místo v individuálních závodech, MČR 
juniorek 3 x 1. místo a 2 x 2. místo, Český pohár – celkově 1. místo. 
ZNAMENÁČKOVÁ Adéla (Sport Relax Č. Lípa) – karate. Vítěz Světového poháru – 1. místo 
kata žákyně, MS SKDUN – 6. místo kata starší žákyně, mistryně ČR 2019 - Olympijské karate 
kata tým, MČR FSK – 3. místo kata starší žákyně, KP – 2 x 1. místo kumite starší žákyně, 
celková vítězka krajských kol. 
 
 
MLÁDEŽ - DRUŽSTVA 
 
AC SLOVAN Liberec – družstvo dorostenců – atletika. 3. místo na M Čech družstev, 5. místo 
na MČR družstev, 1. místo KP družstev. 
ČKS SKI Jilemnice – štafeta starších dorostenek v běhu na lyžích. 1. místo na MČR, 
Marie Rysulová, Kateřina Tůmová, Kateřina Svobodová. 
ČKS SKI Jilemnice – družstvo žáci + dorost + junioři v běhu na lyžích. 1. místo v Superpoháru 
pro nejúspěšnější klub sezony. 
FIT STUDIO JANY BOUČKOVÉ I. – trio dorostenek – sportovní aerobik. Vodseďálková Sabina, 
Strnadová Veronika, Jakubičková Pavla – 5. místo na MČR dospělých (!!!), výkon. třída. 
HC BÍLÍ TYGŘI Liberec – U16 – lední hokej. 1. místo MČR extraliga dorostu. 
KARATE SPORT RELAX Č. Lípa – karate žákyně (Znamenáčková A., Pokorná N., Klimplová V.). 
MS SKDUN – vicemistryně světa – 2. místo kata starší žákyně, mistryně ČR 2019 olympijské 
karate – kata tým. MČR FSKA – 3. místo kata tým starší žákyně, vítězové krajských kol. 
RYTMIC Č. Lípa – mažoretky juniorky. ME – 3. místo, MČR – 4. místo. 
SKI KLUB Jablonec III. (dorostenky) – běh na lyžích. 2. místo štafeta na 4 km) (Barbora 
Voháňková, Zuzana Drahošová a Ines Cvrčková). 
SKP Harrachov – biatlonová štafeta (Valerie Křížová, Natálie Martínková). MČR – 2. místo. 
SPORTAEROBIC Liberec – družstvo juniorek – dance aerobic. Mistryně ČR, vítězky Czech 
Open a Poháru federací (ve 4-kolovém závodě vyhrály všechna kola). 
SSK Manušice – družstvo dorostu – sportovní střelba. MČR – 2. místo vzduchová puška. 
TJ LIAZ Jablonec n. N. – dorostenky – atletika. 3. místo na MČR družstev. 
 
 
HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC 
 
ANDEROVÁ Dita (SK Sluníčko Tanvald) – atletika, stolní tenis. 1. místo ECDS 2019 Tampere, 
účastník Europan Championships for Athletes with Down Syndrome – zlatá medaile ve 
čtyřhře, na Global Games – mezinárodní týmové stříbro, v jednotlivcích – bronz. 
HURTOVÁ Petra (Č. Lípa) – paracyklistika MTB. V roce 2019 se stala na MČR v Cross Country 
už po osmé v řadě vítězkou Českého poháru MTB handicapovaných v sérii několika závodů. 
KMOCHOVÁ Tereza (Jiskra Harrachov) – alpské lyžování. MČR FIS – 1. místo slalom,  
3 x 3. místo (obří slalom, kombinace, super G), SP FIS Špindlerův Mlýn – 42. místo v 1. kole, 
akademické MČR – 3. místo slalom. 
SUCHÁNEK Jiří (SKST Liberec) – stolní tenis. 3. místo na ME, 7 medailí na světovém poháru 
2019, 2x mistr ČR 2019 – družstva a jednotlivec. 
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TRENÉR  
 
BAYER Aleš (Lokomotiva Č. Lípa) – stolní tenis. Trenér mládeže, účast na krajských a 
republikových bodovacích turnajích v průběhu roku po celé ČR, nejlepší hráč B mužstva 
mužů, v úspěšnosti jednička celého krajského přeboru 1. třídy Libereckého kraje. 
V současnosti nejlepší stolní tenista Lokomotivy hraje „jen“ za B tým, protože upřednostňuje 
práci s dětmi před svým osobním úspěchem. 
HOLUBEC Tomáš (Klub biatlonu Jilemnice) – biatlon. Zisk titulu „Trenér roku“ od ČSB, vedl 
přední biatlonisty (Petr Hák, Vítězslav Hornig, Tereza Voborníková, Jakub Kocián, Renáta 
Trejbalová). ČP celkové hodnocení – 2 x 1. místo, 2 x 2. místo a 1 x 6. místo. 
CHLUM Patrik (JKL Desná) – skoky na lyžích, severská kombinace. Odchovanci klubu 
v posledních letech: Karolína Indráčková - členka RDA startující na SP a MS, Zdena Pešatová – 
členka RDA startující na SP a MS (skoky), Štěpánka Ptáčková – členka RDA startující na SP a 
MS (skoky), Barbora Blažková – členka RDA startující na SP a MS (skoky), David Zemek – člen 
RDA startující na COC, MSJ (bronzová medaile – severská kombinace), Lukáš Kohlberger – 
člen RDJ startující na OPA, MSJ (severská kombinace), Veronika Jenčová – členka RDJ 
startující na COC, OPA (skoky), Anna Černá – členka RDJ startující na OPA (skoky). 
NEKOLA Michal (VK Dukla Liberec) – volejbal. Trenér extraligového týmu mužů, od r. 2017 
trenér volejbalové reprezentace mužů. 
PORTYK Tomáš st. (LSK Lomnice n. P.) – skoky na lyžích a severská kombinace. Světový pohár 
– 4. a 16. místo, MČR – 7 x 1. místo, 11 x 2. místo, 6 x 3. místo.  
RADA Petr (FK Jablonec n. N.) – fotbal. V závěru sezony 2018/2019 dovedl mužstvo na 
pohárové příčky a do kvalifikace o EL UEFA. V podzimní části 2019/2020 dokázal poskočit na 
třetí místo v lize. V historickém pořadí trenérů je na 2. místě se 153 vítězstvími v lize. 
SKRUŽNÝ Zdeněk (FBC Liberec) – florbal. Asistent trenéra na MSJ v Halifaxu – mistři světa. 
ZNAMENÁČEK Pavel (Sport Relax Č. Lípa) – karate. MS SKDUN – mistryně světa 2019,  
1. místo kata ženy a 2. místo kata žákyně, ME – 3. a 6. místo ženy, MS SKIF – 9. místo, Indie –  
3. místo UKL (ultimátní karate liga), MČR WKF – olympijské karate – 1 x zlato, 1 x stříbro, 
3 x bronz, MČR FSK – 4 x zlato, 7 x stříbro a 6 x bronz, MČR SKIF – 1 x zlato, krajský přebor –  
6 x zlato, 9 x stříbro, 13 x bronz. 
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MASTERS – VETERÁNI 
 
BUFKA Zdeněk (AC Č. Lípa) – atletika. MČR – 1. místo v ultramaratonu, 1. místo v maratonu. 
ČECH Petr (Klub biatlonu Jilemnice) – biatlon. MS masters Kontiolahti – 4. místo, MČR - 
1. a 2. místo, ČP – 1. místo. 
HADINGER Antonín (LIAZ Jablonec n. N.) – atletika – skok o tyči. Úspěšně reprezentoval 
město i kraj na halovém MS veteránů (Toruň). MČR veteránů ve Svitavách a 1. místo na ME 
veteránů v Itálii (výkon 340 cm). 
HASÍK Ludvík (Jablonec n. N.) – judo. Získal titul Mistr ČR Veteránů 2019. 
JUST František (Lokomotiva Č. Lípa) – stolní tenis. Mistr Evropy 2019 družstev v Holandsku – 
kategorie 65 – 70 let, účastník turnaje mistrů 2019, v krajském přeboru výsledkově nejlepší 
hráč A-mužstva v nejvyšší soutěži Libereckého kraje – divizi, nejstarší hráč hrající pravidelně 
nejvyšší soutěž Libereckého kraje.  
KREJČÍ Vladimíra (SKI klub Rokytnice n. J.) – alpské lyžování. Světový pohár Masters : 
1 x 1. místo, 6 x 2. místo a 2 x 3. místo. 
TOŠNER Tomáš (Vesec) – fotbal. Nezlomný fotbalový brankář, pravidelně chytá III. třídu 
ve svých 62 letech. 
VÁGNER Milan (Judoclub Liberec) – judo. Mistr světa ve své kategorii (74 let) a také Mistr 
Maďarska a Slovenska, ME – 2. místo, MČR – 2. místo. 
 
 


