
SPORT | Nejúspěšnější sportovec Semilska za rok 2022
Slavnostní vyhlášení tradiční ankety se uskuteční již v úterý 7. února 2023 v Tylově divadle v Lomnici nad Popelkou

Rekordně nabitá nominace tradiční ankety
Na začátku měsíce února
se na jednom místě sejdou
nejúspěšnější sportovci
regionu. Odborná porota
rozhodne o tom, komu
budou předány ceny.

Semily – Kalendářní rok 2022
byl plný sportovních událostí
a při řadě z nich nechyběli
sportovci všech věkových ka-
tegorií ze Semilska.
Nominace tradiční ankety

nabízí jména těch, kteří se při
jednotlivých sportovních akcí
úspěšně prezentovali.

Sportovci do 19 let
(ročník 2003 amladší)
1-1 Adéla Bakešová (2004), SH

ČMSOkresní sdružení hasičů Se-
mily (hasičský sport) – 1. místo
v krajském kole.
1-2 Karolína Bláhová (2013),

LSK Lomnice nad Popelkou (se-
verská kombinace) – 1. a 2. místo
zmistrovství ČR.
1-3 Josef Buchar (2007), LSK

Lomnice nad Popelkou (severská
kombinace) – 2. místo z MČR.
1-4 Lucie Burešová (2008), TSC

Turnov (judo) – 3. místo z Přeboru
České republiky žákyň, 3. místo
z MČR dorostenek, 2. místo z kraj-
ského přeboru, 3. místo na Olympi-
ádě dětí a mládeže.
1-5 Daniela Dlouhá (2009), LSK

Lomnice nad Popelkou (běžecké
disciplíny) – 3. a 4. místo v Českém
poháru.
1-6 Aneta Erlebachová (2004),

TJ TurnovMusher club (indivi-
duálnímushing) – 1. místo z MS
IFSS v Hamaru kategorie skijöring,
1. místo z MS IFSS v Hamaru kate-
gorie kombinace, 1. místo z junior-
skéhoMČR v Canicrossu.
1-7 Petr Hák (2003), KB Jilem-

nice (biatlon) – vítěz sprintu na
Evropském olympijském festivalu
(EYOF), 2. místo ve smíšené štafetě,
dvakrát 2. místo z MČR (sprint a stí-
hačka), vítěz celkového hodnocení
Českého poháru (M19 sezona 21/22).
1-8 JachymHrdina (2007), LSK

Lomnice nad Popelkou (severská
kombinace/skoky na lyžích) –
1., 2. a 3. místo zmistrovství ČR.
1-9Matěj Hyka (2006), TSC

Turnov (judo) – 9. místo zmis-
trovství ČR, 1. místo na Českém po-
háru v Ostravě, 3. místo na Českém
poháru v Hranicích.
1-10 Štěpán Janata (2009), LSK

Lomnice nad Popelkou (skoky na
lyžích) – 2. místo zmistrovství ČR.
1-11 Lucie Jandurová (2007),

KB Jilemnice (biatlon) – dvakrát
1. místo z MČR v biatlonu na koleč-
kových lyřích (září) kategorieW16.
1-12 Idmar Janele (2007), KB

Jilemnice (biatlon) – 1. místo
z MČR v biatlonu na kolečkových
lyžích (září) kategorie M16, vítěz cel-
kového hodnocení Českého poháru
v letním biatlonu v sezoně 22/23.
1-13 Anna Karlová, OK Jilemni-

ce (orientační běh) – 3. místo z MS
juniorů v Portugalsku, navíc tamtéž
3. místo ve sprintových štafetách,
3. místo z MČR na krátké trati,
2. místo z MČR v nočním orientač-
ním běhu, 1. místo v žebříčku
A – nejvyšší celostátní soutěž ČR
(10 závodů).
1-14 TommyKazda (2012), OB

TJ Turnov (kick box) – dvakrát
1. místo z MS (WMAC aWKA) v ka-
tegorii do 30 kg.
1-15 Jan Krejčí (2004), Ski klub

Masters Rokytnice nad Jizerou
(cyklistika–Downhill/Downtown)
– 1. místo z Evropského poháru ju-
niorů DowntownMad of Lake,
2. místo v juniorském závodě Čes-

kého poháru Downhill, 2. místo v
juniorskémDownhill Rock It Nice
Hannah Race, celkové 4. místomezi
juniory v Českém poháru Downhill.
1-16 Lukáš Kroupa (2007),

KB Jilemnice (biatlon) – dvakrát
2. místo z MČR žáků ve Vrchlabí
(březen) kategorie M15, 4. místo
v celkovém hodnocení Českého po-
háru v zimní sezoně 21/22 (M15).
1-17 Valerie Křížová (2006), KB

Jilemnice (biatlon) – 2. a 3. místo
z MČR v biatlonu na kolečkových
lyžích (září) kategorieW17, 2. místo
v celkovém hodnocení Českého po-
háru v zimní sezoně 21/22 (W16).
1-18 Lukáš Kulhánek (2006),

ČKS SKI Jilemnice (běh na lyžích)
– třikrát 1. místo zmistrovství ČR,
1. místo v celkovém hodnocení Čes-
kého poháru.
1-19 Anna Kulhánková (2004),

KB Jilemnice (biatlon) – dvakrát
1. místo z MČR v biatlonu na koleč-
kových lyžích kategorieW17, účast
naMS v letním biatlonu (Ruhpol-
ding), 26. místo v supersprintu, 30.
ve stíhacím závodě, 31. ve sprintu.
1-20 TerezaMarková (2008),

AC Turnov (atletika, sprinty) –
1. místo z halovéhoMČR žákyň
v běhu na 300metrů, 3. místo z drá-
hovéhoMČR žákyň (běh na 150m).
1-21 LeaMartanová (2005),

OB TJ Turnov (orientační běh) –
naME dorostu 2. místo ve štafetách,
5. místo na klasické trati, naMČR
dvakrát 1. místo ve štafetách, 2. mís-
to na klasické trati a v družstvech,
3. místo ve sprintu.
1-22Matěj Matura (2011), LSK

Lomnice nad Popelkou (severská
kombinace/ skoky na lyžích) –
dvakrát 1. a 2. místo z MČR.
1-23Michaela Novotná (2005),

OB TJ Turnov (orientační běh) –
naME doros-tu 2. místo ve sprintu
i štafetě, naMČR třikrát 1. místo (2x
klasická trať, krátká i sprint, 3. místo
ve sprintu, dvakrát 1. místo ve šta-
fetách (smíšený sprint a dorosten-
ky), 2. místo naMČR družstev.
1-24 Štěpán Novotný (2006),

TJ Semily (kanoistika) – 4. místo
z MČR v dlouhém sjezdu a 10. místo
z MČR ve sprintu, oboje v kategorii
K1mladší dorostenci.
1-25 Ondřej Pilař (2003), ČKS

SKI Jilemnice (běh na lyžích) –
11. a 30. místo z juniorskéhoMS
v norské Lygne, 5., 7., 12. a 17. místo
z EYOF ve finském Vuokatti, 2. mís-
to z MČR a 3. místo v celkovém
hodnocení Českého poháru.
1-26 Ilona Plecháčová (2006),

KB Jilemnice (biatlon) – dvakrát
1. místo zmistrovství ČR v biatlonu

na kolečkových lyžích (září) kate-
gorieW17, vítězka celkového hod-
nocení Českého poháru v zimní se-
zoně 2021/22 (W16).
1-27 Nikola Plecháčová (2009),

ČKS SKI Jilemnice (běh na lyžích)
– třikrát 2. místo zmistrovství ČR.
1-28 Ondřej Plecháček (2008),

AC Turnov (atletika, chůze) –
3. místo při mezinárodním utkání
žactva v chůzi na 3 kilometry, 1. mís-
to z halovéhoMČR v chůzi na 3 ki-
lometry, 2. místo z dráhovéhoMČR
v chůzi na 3 kilometry, opora druž-
stva žáků AC Turnov (7. místo v se-
mifinále MČR družstev).
1-29 Viktorie Půlpánová

(2004), TJ TurnovMusher club
(individuálnímus-hing) – 2. místo
z MS ICF v Plédranu kategorie Scoo-
ter juniorky.
1-30 Eduard Simbartl (2006),

ČKS SKI Jilemnice (běh na lyžích)
– 1. a 2. místo zmistrovství ČR.
1-31 Jakub Šafář (2004), AC

Turnov (atletika, víceboje a skok
o tyči) – 3. místo při mezinárodním
utkání juniorů ve skoku o tyči,
3. místo naMČR juniorů a 3. místo
naMČR do 22 let (vždy skok o tyči),
opora družstvamužů AC Turnov
(2. místo ve II. národní lize).
1-32Matěj Tauchman (2008),

KB Jilemnice (biatlon) – 3. místo
zmistrovství ČR žáků ve Vrchlabí
(březen) kategorie M14, vítěz celko-
vého žebříčku letního biatlonu
v sezoně 2022 (M15).
1-33 Štěpán Vytina (2008),

SH ČMSOkresní sdružení hasičů
Semily (hasičský sport) – 1. místo
v krajském kole.
1-34Matěj Vodrážka (2004),

TJ Semily (kanoistika) – 4. místo
z MČR v dlouhém sjezdu kategorie
K1 dorostenci starší, 8. místo v cel-
kovém hodnocení Českého poháru
kajakářů juniorů.
1-35 JáchymZuna (2010),

TJ Semily (kanoistika) – 3. místo
z MČR ve sprintu, 4. místo zmis-
trovství ČR v dlouhém sjezdu vždy
v kategorii K1mladší žáci, 2. místo
v hlídce naMČR v dlouhém sjezdu,
2. místo v celkovém hodnocení
Českého poháru.

Sportovci nad 19 let
2-1Markéta Brožová, OB TJ

Turnov (kick box) – 1. a 2. místo
z MSWKA v kategorii do 65 kg.
2-2 Jonáš Gottstein, OK Jilem-

nice (orientační běh) – 4. místo
z MČR v nočním orientačním běhu.
2-3 Pavla Hrníčková, TJ Turnov

Muher club (individuálnímus-
hing) – 2. místo z evropského šam-

pionátu IFSS v Leipě kategorie
Bikejöring ženy elite, 1. místo zmi-
strovství ČR Bikejöring ženy.
2-4 Václav Hrouda, KB Jilem-

nice (biatlon) – dvakrát 1. místo
zmistrovství ČR (sprint a hromadný
závod), vítěz Českého poháru 2022
v kategorii mužů.
2-5 Petr Kazda, OB TJ Turnov

(kick box) – dvakrát 1. místo z MS
(WMAC aWKA) v kategorii do 85 kg.
2-6 Jakub Kocián, KB Jilemnice

(biatlon) – 26. místo z juniorského
MS v USA (Soldier Hollow).
2-7 RomanKoudelka, LSK

Lomnice nad Popelkou (skoky na
lyžích) – 18. místo na olympijských
hrách, dvakrát 18. místo v závodech
Světového poháru, 2. místo z MČR.
2-8 Jiří Lacina, Powerlifting

Animals Semily (silový trojboj) –
1. místo z ME v Trutnově, 1. místo
zmistrovství světa v Trnavě.
2-9 Tomáš Lukeš, ČKS SKI Ji-

lemnice (běh na lyžích) – 32. a 44.
místo z juniorskéhoMS U23 v nor-
ské Lygne, navíc 9. místo ve štafetě,
13., 15., 17. a 26. místo v závodech
Evropského poháru FIS OPA, dva-
krát 1. a jednou 2. místo v Českém
poháru.
2-10 EliškaMartínková, AC

Turnov (atletika, chůze) – 7. místo
zmistrovství Evropy vMnichově,
21. místo z MS v USA, 27. místo z tý-
movéhoMS v Ománu, 1. místo
z MČR žen v chůzi na 20 kilometrů,
nejlepší výsledky v disciplíně 20 km
chůze – osobní rekord 1:30:53 hod,
9. místo v anketě Atlet ČR.
2-11 Jana Pekařová, OB TJ Tur-

nov (orientační běh) – na junior-
skémMS 5. místo ve štafetě a 12.
místo na klasické trati, na junior-
skémMČR 1. místo na klasické trati
a 3. místo ve sprintu, účast na Svě-
tových pohárech a 21. místo z aka-
demickéhoMS. Skyrunning: dvakrát
3. místo z juniorskéhoMS (vertikal
KM a kombinace).
2-12 Tomáš Portyk, LSK

Lomnice nad Popelkou (severská
kombinace) – 20. místo na olym-
pijských hrách, 3. místo z MČR.
2-13 Jan Schovánek, Golf Club

Semily (golf/lyžování) – účast na
Ski & GolfWorld Championship
v Zell am See/Kaprun 2022, mistr
světa v kategorii MID, v celkovém
pořadí pak 13. místo.
2-14 Ondřej Svěchota, TJ Tur-

novMusher club (individuální
mushing) – 2. místo z evropského
šampionátu IFSS v Leipě kategorie
Canicross muži elite, zde i 2. místo
s národní štafetou, 1. místo zmis-
trovství ČR Canicross muži.

2-15 Kateřina Svobodová, ČKS
SKI Jilemnice (běh na lyžích) – 29.,
45. a 52. místo z juniorskéhoMS
v norské Lygne, 23., 24., 27. a 28.
místo v závodech Evropského po-
háru FIS OPA, 2. a 3. místo v závo-
dech FIS Slavic cupu, dvakrát 2. mís-
to z MČR ve štafetě, 2. místo v cel-
kové hodnocení Českého poháru.
2-16 Patrik Tomáš, Powerlif-

ting Animals Semily (silový troj-
boj) – 1. místo z ME v Trutnově,
3. místo z MS v Trnavě.
2-17 Václav Vančura, TJ Turnov

Musher club (individuálnímus-
hing) – 3. místo zmistrovství světa
IFSS v Hamaru kategorie spřežení
se šesti psy.
2-18 Pavlína Votočková, ČKS

SKI Jilemnice (běh na lyžích) –
20. místo z juniorskéhoMS U23
v norské Lygne, navíc 9. místo
ve štafetě, 6., 10., 18., 19. a 20. místo
v závodech Evropského poháru FIS
OPA, 1. a 3. místo v Českém poháru.
2-19 Barbora Zoubková, TJ

TurnovMusher club (individuální
mushing) – 1. místo z evropského
šampionátu IFSS v Leipě kategorie
Canicross ženy elite, 1. místo z MČR
Canicross ženy.

Kolektivy do 19 let
3-1 Dorostenky AC Turnov (at-

letika) – 4. místo v semifinále MČR
družstev, 1. místo na krajském pře-
boru, družstvo jen těsně nepostou-
pilo do republikového finále, jeho
vedoucím je Filip Horký, tým suve-
rénně zvítězil v krajském přeboru,
oporami jsou VeronikaMarková,
Kateřina Sajdlová, AnnaMikulová
a Anna Pergerová.
3-2Mladší dorostenci TJ Semily

(kanoistika) – tým ve složení Ště-
pán Novotný, Daniel Slavík (oba
ročník 2006), Šimon Pleštil (2007)
1. místo z dorosteneckéhomistrov-
ství ČR ve sprintu sjezdu na divoké
vodě v Roudnici nad Labem.
3-3Mladší žáci TJ Semily (ka-

noistika) – tým ve složení Jáchym
Zuna, Filip Šturc (oba ročník 2010),
ŠiminMrůzek (2011) 2. místo z žá-
kovskéhomistrovství ČR v dlouhém
sjezdu na divoké vodě.
3-4 SŠ Semily, SH ČMSOkresní

sdružení hasičů Semily (hasičský
sport) – středoškolskýmistr České
republiky v hasičském sportu.
3-5 Štafeta dorostenek OB TJ

Turnov (orientační běh) – tým
ve složení KristýnaMatyášová, Mi-
chaela Novotná, LeaMartanová
(všechny ročník 2005) dvakrát
2. místo z dorosteneckéhomistrov-
ství Evropy, třikrát 1. místo z MČR
(štafety, smíšené sprintové štafety
a Český pohár štafet).
3-6 Štafetamladších doros-

tenců ČKS SKI Jilemnice (běh na
lyžích) – tým ve složení Lukáš Kul-
hánek, Jakub Salaba, Eduard Sim-
bartl (všichni ročníky 2006)
2. místo z MČR.
3-7 Štafeta starších žaček ČKS

SKI Jilemnice (běh na lyžích) –
tým ve složení Nikola Plecháčová,
Pavlína Salabová Ella Suchardová
(všechny ročníky 2009) 2. místo
zmistrovství ČR.
3-8 Žáci LSK Lomnice nad Po-

pelkou (skoky na lyžích) – duo
Matěj Matura a LukášMacák (oba
ročník 2011) 2. místo z MČR.

Kolektivy nad 19 let
4-1 Družstvo ČKS SKI Jilemnice

(běh na lyžích) – 2. místo zmis-
trovství ČR (superpohár žactva, do-
rostu a dospělých).
4-2 Družstvo ŠK Zikuda Turnov

(šachy) – 1. místo zmistrovství ČR
čtyřčlenných družstev, 4. místo
v extralize ČR 2021/22.
4-3Muži AC Turnov (atletika) –

2. místo ve II. národní lize, popáté
v řadě postup do baráže o I. ligu, v ní

velké úspěchy, vedoucím družstva
Jaromír Dědeček starší, oporami Ja-
ku Šafář, František Doubek, Luboš
Gaisl, Josef Egrt či AdamMalý.
4-4Muži HC Lomnice nad Po-

pelkou (lední hokej) – 3. místo
v Krajské lize Libereckého kraje.
4-5Muži SDH Bozkov, SH ČMS

Okresní sdružení hasičů Semily
(hasičský sport) – 1. místo v kraj-
ském kole.
4-6 Smíšená štafeta dospělých

OB TJ Turnov (orientační běh) –
tým ve složení Matyáš Štrégl, Kryš-
tof Hájek, Jana Pekařová, Šárka So-
kolářová 5. místo zmistrovství ČR
smíšených sprintových štafet.
4-7 Ženy SDH Poniklá, SH ČMS

Okresní sdružení hasičů Semily
(hasičský sport) – 1. místo v kraj-
ském kole.

Jednotlivci Masters
5-1Michal Brandtner, TJ Tur-

nov, oddíl kanoistiky (paddelbo-
arding) – semifinálová účast
ve všech disciplínách (sprint, tech-
nical race, long distance) v polské
Gdyni, třikrát 1. místo (sprint, tech-
nical race, long distance) z MČR na
Dalešické přehradě u Třebíče, nej-
lepší veterán české rankingu.
5-2 Petr Čech, KB Jilemnice

(biatlon) – při MSMasters v Konti-
olahti 2. místo ve sprintu, dvakrát
4. místo (Individuel a Relay).
5-3 Ilona Erlebachová, TJ Tur-

novMusher club (individuální
mushing) – 1. místo z evropského
šampionátu IFSS v Leipě kategorie
Bikejöring ženymasters, navíc zde
i 2. místo s národní štafetou, 2. mís-
to z MČR Canicrossumužů.

Hendikepovaný
sportovec

6-1Matěj Ponocný, Ski klub
Masters Rokytnice nad Jizerou
(alpské disciplíny – sjezdové ly-
žování) – 2. místo a třikrát 3. místo
na Deaf Evropském poháru, dvakrát
1. místo zmistrovství ČR.

Nejlepší trenér – amatéři
7-1 Filip Horký, AC Turnov (at-

letika) – vedoucí trenér družstva
dorostenek 4. místo na semifinále
MČR družstev, trenér vynikajících
sprinterek – finalistek z MČR Vero-
nikyMarkové a Kateřiny Sajdlové.
TerezuMarkovou dovedl ke 3. místu
z MČR žákyň v běhu na 150metrů.
7-2 David Koreček, TSC Turnov

(judo) – dvakrát 3. místo z MČR
a 9. místo z MČR, 1. místo na Českém
poháru v Ostravě, 3. místo na Čes-
kém poháru v Hranicích.

Nejlepší trenér
– profesionálové

8-1Martin Břečka, LSK Lomni-
ce nad Popelkou (skoky na lyžích
/severská kombinace) – pětme-
dailí z mistrovství ČR.
8-2 Kateřina Čermáková, AC

Turnov (atletika) – vedoucí druž-
stva žen – 4. místo ve II. národní li-
ze, trenérka EliškyMartínkové –
7. místo z ME + 21. místo z MS, tre-
nérka nejlepšího žákovského chod-
ce v ČR Ondřeje Plechá-čka, trenér-
ka Romana Hanyka – dvakrát
4. místo z MČR juniorů v chůzi, re-
prezentační trenéra chůze a vedoucí
trenérka SCM chůze ČR.
8-3 Tomáš Portyk st., LSK

Lomnice nad Popelkou (skoky
na lyžích/severská kombinace) –
pětmedailí z mistrovství ČR.

Síň slávy
9-1 Karel Kodejška, LSK

Lomnice nad Popelkou.
9-2 Stanislav Dlouhý, LSK

Lomnice nad Popelkou.
9-3 Růžena Svobodová, LSK

Lomnice nad Popelkou – všichni
u příležitosti jubilea 75 let.

ANKETA

PŘI SLAVNOSTNÍMVYHLÁŠENÍ populární ankety se v úterý 7. února 2023 na jednommístě tradičně
sejdou nejúspěšnější sportovci pojizerského regionu. Chybět nebudou ani ti z Lomnice nad Popelkou.


