
Ocenění sportovci FTK

Příjmení a jméno Disciplína Dosažený úspěch

AJGLOVÁ Vendula házená
reprezentantka ČR, mistryně ČR, akademická reprezentantka ČR, účastnice AM světa-

bronzová medaile, účastnice MS

reprezentant ČR, několikanásobný mistr ČR a několikanásobný akademický mistr ČR,

účastník světové univerziády v Bělehradě v roce 2009

BAHULOVÁ Kateřina fitness aerobik (team) mistryně světa z roku 2009 z Francie

několikanásobný mistr republiky,

akademický mistr ČR, SR, 5. místo na akademickém ME

DIEPOLDOVÁ Tereza plavání účast ve finále na Paralympiádě Peking - 2008

DOKOUPIL Jakub judo akademický mistr ČR (do 80kg), bronzový mistr ČR (do 80kg)

DUŠKOVÁ Lada survival akademická mistryně ČR, bronz na Czech Adventure Race

FABÍKOVÁ Lucie házená
reprezentantka ČR, akademická reprezentantka ČR, účastnice AM světa-bronzová 

medaile

FESSELOVÁ Jana atletika TP bronzová na Paralympiádě v Pekingu 2008, účast na MS

FIALA Kamil sportovní gymnastika 2. místo, I. liga ČR družstev mužů

FIŠNAR Roman in-line brusle akademický mistr ČR (21km)

několikanásobná akademická mistryně,

druhé a třetí místo na MČR z roku 2010

GROHMAN Denis naturální kulturistika mistr světa v kategorii juniorů v Barceloně2010

HAVLÍK Martin plavání mistr ČR

HENNRICH Pavel kickbox bronzový ve Světovém poháru Szeged, mistr ČR 2010

HOFERKOVÁ Veronika sálová kopaná, fotbal reprezentantka ČR ve fotbale, mistryně Evropy

HOLEČKOVÁ Iva sjezdové lyžování
akademická reprezentantka ČR, účastnice světové univerziády, akademická mistryně 

ČR

HOŠEK Lukáš atletika
několikanásobný mistr ČR, stříbrný mistr Evropy sluchově postižených, účastník na 

Deaflympiádě, účastník halového ME (6. místo-60m, 7. místo-200m, 7. místo-dálka)

HŮLKOVÁ Radka basketbal členka družstva ČR, 10. místo na ME do 20let

reprezentant ČR,

účastník ME v Budapešťi 2010
JACHNO Lukáš plavání

BURGET Milan karate kumite

FORMÁNKOVÁ Petra plavání

BAĎURA Martin plavání
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trenér státní reprezentace ve sledge hokeji TP sportovců,

asistent trenéra státní reprezentace ve sledge hokeji TP sportovců

(2003-2004, 2004-2005)

JIROUŠEK Libor parašutismus mistr světa v roce 2008

KLAKŮRKA Václav triatlon, xterra triatlon

mistr ČR v triatlonu, zlatý v Českém poháru v xterra triatlonu, zlatý v Czech tour (20-

29let, xterra triatlon), 4. místo (xterra triatlon)-celkové hodnocení Českého poháru, 4. 

místo (Xterra triatlon), akademické hry

KNEBEL David sjezd na divoké řece

reprezentant ČR, akademický mistr světa, několikanásobný mistr ČR, stříbrný mistr 

ČR, bronzový mistr ČR, několikanásobný akademický mistr republiky, 3. místo (sprint)-

akademické mistrovství Polska, účast na MS a Světovém poháru, 2. místo ve 

Světovém poháru, 2. místo (extrémní štafety)- MČR Adrenalincup 2006

KNEBEL Robert sjezd na divoké vodě
mistr světa, vítěz světového poháru, nejlepší sportovec okresu, později úspěšný 

trenér reprezentace
3.místo (silniční závod jednotlivců) – MS neslyšících, bronzový mistr Evropy sluchově 

postižených, mistr ČR (časovka), 3. místo na MČR(silniční závod),

stříbrný na mistrovství Německa v časovce

a na silnici, účast na Deaflympiádě

účast ZOH 2010,

bronzová v evropském poháru

KRIŠKE David skoky na lyžích akademický mistr ČR, účastník světové univerziády

KRIVOŠ Martin sjezdové lyžování
reprezentant SR, účast na paralympijských hrách 2002 v alpských disciplínách 

(monolyže)- 4. místo obří slalom, 9. místo slalom, 11. místo super G

KUBALČÍKOVÁ Marcela plavání
reprezentantka ČR, držitelka rekordu ČR, účastnice OH, MS, ME, a Světového poháru, 

světové univerziády, několikanásobná mistryně ČR

KURKOVÁ Petra sjezdové lyžování

reprezentantka ČR, absolutní vítězka Alpského poháru neslyšících, čtyřnásobná 

mistryně Evropy ve sjezdových disciplínách sluchově postižených, účast na zimní 

Deaflympiádě v Sundsvallu (1. místo slalom, 1. místo paralelní slalom, 2. místo obří 

slalom, 3. místo sjezd), nejlepší sluchově postižený sportovec na světě, 2. místo 

v celostátní anketě „Paralympionik roku“

KONOPOVÁ Martina akrobatické lyžování

JANÁK Jiří trenér, asistent trenéra

KOCOUREK František cyklistika
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KŰHNOVÁ Renáta paragliding členka reprezentace, členka vítězného týmu na MS 2007 v Austrálii, mistryně ČR,

KYLIÁNOVÁ Radka plavání
reprezentantka ČR, několikanásobná akademická mistryně ČR, mistryně ČR, 3. místo 

(50m kraul)-III. mistrovství ČR seniorů

LANGEROVÁ Lenka kanoistika
mistryně světa (závod hlídek), akademická mistryně ČR (sprint), bronzová akademická 

mistryně světa (sprint)

LISICKÝ David sjezd na divoké vodě
reprezentant ČR, stříbrný mistr světa, stříbrný mistr Evropy (sprint C2), bronzový na 

ME, 1. místo (2x)-Světový pohár, mistr ČR, bronzový mistr ČR
stříbrný mistr ČR, bronzový na mistrovství ČR jako hrající trenér SK neslyšících, 

bronzový na mistrovství ČR hráčů
do 21 let, nominován na Deaflympiádu 2005, trenér reprezentačního družstva 

mládeže,

držitel ceny Lubomíra Voleníka (na podporu studia a sportovní přípravy)

MÍKA Ondřej házená 2.místo- nejvyšší soutěž mužů házené v ČR (extraliga) v juniorské reprezentaci ČR

MUSILOVÁ Martina atletika-oštěp osmá na MS neslyšících, čtvrtá na ME neslyšících

rekordman, držitel světového rekordu (4,87 vteřin) ve šplhu na osmimetrovém laně 

z MČR z r. 2009,
několikanásobný mistr ČR, 1. místo - memoriál Bedřicha Šupčíka, 1. místo - Písecký 

šplhavec

NOVÁKOVÁ Kateřina basketbal členka družstva ČR, 10. místo na ME do 20let

dvojnásobný vítěz závodů světového poháru

dvojnásobný akademický mistr ČR (10 km volně, 20 km klasicky), stříbrný akademický 

mistr České republiky (10 km volně), stříbrný mistr ČR (10 km volně), účast na 

univerziádách, 1. místo – Český pohár (sprint volně),                 1. místo - Český pohár 

(15 km klasicky), 1. místo (10 km klasicky)-přebor Polska 1. kolo, 2. místo (10 km 

volně) - Český pohár, 1. Místo (20 km volně) – Světový pohár, 2. místo (52 km 

klasicky) - světový pohár, 2. místo (42 km volně) - světový pohár, 9. místo (štafeta) - 

univerziáda Torino, 13. místo (30 km volně) - univerziáda Torino, 14. místo (sprint)- 

univerziáda Torino, 1. místo (42 km klasicky) - Šumavský maraton

PASTRNEK Pavel cyklistika stříbrný na deaflympiádě v časovce jednotlivců

NOVÁK Aleš olympijský šplh

NOVOTNÝ Viktor běh na lyžích

LONÍČEK Jiří fotbal TP
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PELÁŠKOVÁ Janka bodyfitness 2. místo tlak na lavičce, 2. místo - Tatranský pohár, 5. místo – mistrovství SR

POLÁKOVÁ Hana florbal 2. místo – akademické mistrovství světa 2010- Švédsko

POLÁŠKOVÁ Alena házená
reprezentantka ČR, akademická reprezentantka ČR, účastnice AM světa- bronzová 

medaile

POLÁŠKOVÁ Anna basketbal reprezentantka ČR, mistryně Evropy

RUBÁČEK Michal plavání, plavání s ploutvemi

reprezentant v plavání, bronz na světové univerziádě v Bělehradě, mistr Evropy v 

Kazani v r. 2010- na 200 m, finalista ME, několikanásobný mistr ČR, několikanásobný 

akademický mistr, účast na OH Peking 2008, 17. místo - světová univerziáda, 11. 

místo (krátký bazén) - mistrovství Evropy

RÝPAR Jan judo
1. místo v Evropském poháru v Chorvatsku, akademický mistr republiky, bronz na 

mistrovství ČR

SLOVÁK Tomáš sjezd na divoké vodě

reprezentant ČR, bronzový mistr světa, několikanásobný mistr ČR, mistr Evropy 

(sprint-K1), mistr Evropy (3xK1), stříbrný na ME, 1. místo ve Světovém poháru, 10. 

místo na MS, akademický mistr ČR (sprint), 2. místo (sprint) – akademické mistrovství 

Kraków, 3. místo – konečné pořadí Světového poháru 2006

SLOVÁKOVÁ Petra sjezd a sprint na divoké vodě

několikanásobná mistryně ČR, několikanásobná akademická mistryně ČR, stříbrná 

mistryně světa ve sprintu z Itálie, bronzová mistryně světa v závodu družstev z Itálie, 

dvakrát stříbrná na ME, 6. místo -ME, 10. místo (do 23 let) - mistrovství Evropy

SPALOVÁ Milada volejbal reprezentantka ČR, účastnice MS 2002

SPILKOVÁ Markéta držitelka ceny Lubomíra Voleníka (na podporu studia a sportovní přípravy)

STEJSKALOVÁ Jana běžecké lyžování reprezentantka ČR

STUCHLOVÁ házená
reprezentantka ČR, akademická reprezentantka ČR, účastnice AM světa- bronzová 

medaile

STRAPKOVÁ Markéta plavání
reprezentantka ČR, mistryně Evropy (50m znak), mistryně ČR, bronzová na 

akademickém MČR

SVOZILOVÁ Markéta plavání s ploutvemi mistryně republiky, vítězka světového poháru

česká rekordmanka, několikanásobná mistryně ČR a akademická mistryně ČR,

vítězka závodu SP v Itálii a v Německu na 800 m, 4. místo (800m) - Světový pohár, 5., 

6., 8. místo- MS Petrohrad, 5. místo na ME 2010 v Kazani

ŠAŠKOVÁ Martina házená
reprezentantka ČR, akademická reprezentantka ČR, účastnice AM světa- bronzová 

medaile

ŠKAVRONKOVÁ Petra házená
reprezentantka České republiky, akademická reprezentantka České republiky, 

účastnice AM světa - bronzová medaile, účastnice MS

SVOZILOVÁ Zuzana plavání s ploutvemi
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ŠVÁB Filip rychlostní kanoistika
bronzový mistr Evropy, Brandenburg 2009 (K 1500m), 10. místo (K 1200m) na MS, 15. 

místo (K 1200m) na ME, 7. místo (K 1500m) – Světový pohár

ŠVITORKOVÁ Michaela slalom a obří slalom

1.místo- mezinárodní AM ŠR (obří slalom), 1. místo mezinárodní AM ČR (slalom), 

účast na světové univerziádě, 2x 1. místo (slalom, obří slalom), AMČR v alpských 

disciplínách

SYCHROVÁ Renata kickbox 1. místo na MS (do 63kg) v Olomouci 2008

ŠEDOVÁ Veronika fresbee - ultimate bronzová mistryně Evropy

TATARKOVIČ Kamil fourcross, sjezd na horském kole

dvojnásobný stříbrný mistr ČR (sjezd), 2x 5. místo ve Světovém poháru ve fourcrossu, 

1., 2., 3  místo (fourcross) v Českém poháru, 3. místo (sjezd)- Český pohár, páté místo 

na ME, 17. místo na MS, 6., 8., 9., 12. místo (fourcross) - Světový pohár

THEUER Karel plavecké disciplíny

akademický mistr ČR z roku 2003 ve štafetách, dvojnásobný akademický mistr ČR 

z roku 2004 ve štafetách, bronzový akademický mistr ČR ve vodním pólu a 

v ploutvovém plavání

TITL Zdeněk sledge hokej státní reprezentace

TOMEČKOVÁ Romana házená 3. místo MČR, reprezentace ČR

ŤULÁKOVÁ Monika atletika členka bronzové štafety ČR na 4x100m

UNCAJTIK Lukáš sjezd a sprint na divoké vodě

několikanásobný mistr ČR, několikanásobný akademický mistr ČR, stříbrný 

akademický mistr ČR, několikanásobný stříbrný mistr ČR, bronzový na ME, dva krát 

stříbrný na MS (3xC1 sjezd, 3xC1sprint), 8. místo (C1 sjezd) - mistrovství světa, 10. 

místo (C1 sprint) - mistrovství světa

VACÍKOVÁ Kateřina sjezd na divoké vodě

reprezentantka ČR, několikanásobná mistryně ČR, stříbrná mistryně ČR, akademická 

mistryně, akademická vícemistryně ČR, dvojnásobná mistryně Evropy (team sprint, 

team classic), stříbrná mistryně Evropy (sprint), dvojnásobná bronzová mistryně 

Evropy, dvojnásobná bronzová mistryně na Světovém poháru (sprint, classic), 

bronzová na MS teamů, 5. místo na akademickém MS, 6. místo na MS, 13. místo na 

MS, mistryně světa (K1 ženy), Světový pohár, celková vítězka série Světového poháru 

2006, 1. místo - Hansa Powerade Fish River Marathon South Africa

VADOVIČOVÁ Veronika sportovní střelba

zlatá (sportovní puška R8) a stříbrná (vzduchová puška R2) na mezinárodní soutěži 

Czech Open, zlatá na Paralympiádě v Pekingu-2008, Paralympiáda Atény-8. místo 

(vzduchová puška R8), stříbrná mistryně Evropy ve sportovní střelbě tělesně 

postižených, 2. místo (střelba ze vzduchové pušky R2 ženy)-světové hodnocení 

v žebříčku IPC shooting, 2. místo (střelba ze vzduchové pušky R3 koed)-světové 

hodnocení v žebříčku IPC shooting, 2. místo (střelba ze vzduchové pušky R8 ženy)-

světové hodnocení v žebříčku IPC shooting, 6. místo (střelba z pušky R6)-světové 

hodnocení v žebříčku IPC shooting
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VLKOVÁ Veronika basketbal reprezentantka ČR, 9. místo na Světové univerziádě 2005 v Turecku

VOTAVOVÁ Tereza Down Hill cyklistika 3. místo MČR, 9. místo ME

VRAŠTIL Jaroslav veslování mistr světa

VYKOUKALOVÁ Hana plavání s ploutvemi mistryně světa, mistryně Evropy

WAGNEROVÁ Tereza atletika

vítězka sedmiboje na Deaflympiádě v roce 1997 v Kodani, a v roce 2001 v Římě, 

stříbrná medaile ve výšce na Deaflympiádě v Římě, nominována na Deaflympiádu 

2005, mistryně a vicemistryně Evropy sluchově postižených, nejlepší sportovkyně 

s postižením v ČR, 1. Místo v anketě v kategorii handicapovaných sportovců v anketě 

„Nejlepší sportovec Olomouckého kraje“

WOLF Lukáš kickbox, čínský box mistr ČR, účast na MS ve Vietnamu

ZAORAL Marek silniční cyklistika 3. místo (v jednotlivcích i družstvech) - Český pohár

ZICHOVÁ Kateřina rafting reprezentantka ČR, nominace na MS 2002

ŽIŽKOVÁ Pavlína veslování 1.místo (jízda na trenažéru)- Mezinárodní mistrovství ČR
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