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Kategorie 1 – SPORTOVEC ROKU 2020 
 

101 Brandtner Michal, TJ Turnov, oddíl kanoistiky 
Úspěšný závodník v paddelboardingu. Na mistrovství ČR vybojoval 3. místo v disciplínách long distance a 

technical race, na třetím místě skončil také v kombinaci (skládá se ze tří disciplín). Věkem již veterán dosáhl 

uvedených výsledků v hlavní kategorii mužů. Nejlepší veterán žebříčku Českého poháru 2020 (seriál hlavních 

závodů sezony).  

102 Egrt Josef, AC Turnov 
Dlouholetá opora družstva mužů AC Turnov. Letos Josef obsadil sedmé místo na MČR v hodu kladivem výkonem 

57 metrů 12 centimetrů. Ve II. lize je jeden z nejvíce bodujících mužů z Turnova. Student TU v Liberci se stále 

více zapojuje i do trenérské činnosti mládeže v AC Turnov.  

103 Matějková Barbora, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 
Poctivý přístup v tréninku Bára zúročila na MČR v kategorii juniorek v královské disciplíně - klasické trati 3. 

místem! Za vítězkou při 70 minutovém závodě zaostala pouze o 1 minutu a 17 vteřin.    

104 Miller Jan st., TJ Turnov, oddíl kanoistiky 
Mnohonásobný mistr ČR ve vodním slalomu v kategorii C1 (kánoe jednotlivců), zvítězil v roce 2020 v Českém 

poháru veteránů (seriál závodů). Na mistrovství ČR veteránů pak vybojoval 3. místo. V českém oblastním 

žebříčku sezony 2020 obsadil 2. místo ve své věkové třídě a 18. místo v absolutním pořadí. 

105 Palatínus Vojtěch, TJ Turnov, oddíl florbalu 
Vojta byl v sezóně 2019/2020 hlavní ofenzivní silou mužského týmu. Ve 22 zápasech základní části Národní ligy 

dokázal nasbírat 43 kanadských bodů za 23 branek a 20 gólových přihrávek. Výrazně tak pomohl svému týmu 

k postupu do play off. V celkovém hodnocení obsadil Vojta 8. místo v kanadském bodování celé soutěže. 
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Kategorie 2A – KOLEKTIV MLÁDEŽE 
 

201  AC Turnov, družstvo mladšího žactva 
Družstva mladších žáků a žákyň vybojovala skvělá umístění v rámci krajského přeboru družstev 2020. Finále KP 

se odehrálo na domácím stadionu v Turnově a obě družstva slavila zisk medaile. Mladší žákyně slavily zisk 

stříbrné medaile, oporami družstva byla dvojčata Markovi, Jana Csizimaziová, Elen Trosbergová či Viktorie 

Březnová. Ml. žáci skončili na třetím místě, opory Mrázik, Mařas, Šteigr a další. 

Vedoucí družstva: Aleš Drahoňovský, Milan Matějka 

202 HC Turnov 1931, ročník 2009 
Ročník 2009 je od první sezóny na turnovském Zimním stadionu Ludvíka Koška veden trenérským triem Luboš 

Řehoř, Martin Volf a Martin Randák. V loňské sezóně tento tým s přehledem zvítězil v Krajské lize pátých tříd 

Libereckého kraje, kde „ukázal záda“ týmům Bílých Tygrů z Liberce, jabloneckých Vlků nebo Lomnice nad 

Popelkou. Skvělý úspěch turnovského mládežnického hokeje. 

Trenéři: Luboš Řehoř, Martin Volf 

203 ŠK ZIKUDA Turnov, družstvo Gymnázia Turnov 
Družstvo šachistů gymnasia Turnov II. stupeň (6. – 9. třída) v roce 2020 vyhrálo v přeboru turnovských škol, 

zvítězilo i v okresním kole přeboru škol a v KP škol Libereckého kraje obsadilo výborné 2. místo a vybojovalo si 

postup do celostátního přeboru ve Zlíně. Tento vrcholný turnaj byl však nakonec z důvodů pandemie zrušen. 

Družstvo hrálo ve složení Porš Jaroslav, Novák Alan, Čapková Hana, Štěpán Koreň a Nožička Krištof. 

Vedoucí: Anna Floriánová 

204 ŠK ZIKUDA Turnov, družstvo ZŠ Žižkova 
Družstvo mladých šachistů ZŠ Žižkova I. stupeň (1. – 5. třída) v roce 2020 zvítězilo v přeboru turnovských škol, 

vyhrálo i okresní kolo přeboru škol a v KP škol Libereckého kraje obsadilo výborné 2. místo a vybojovalo si 

postup do celostátního přeboru škol ve Zlíně. Toto však bylo nakonec kvůli pandemii zrušeno. Družstvo hrálo ve 

složení Táborský Václav, Sochor Antonín, Floriánová Barbora a Stach Daniel. Vedoucí družstva je Anna 

Floriánová.  

Vedoucí: Anna Floriánová 

205 TJ Turnov, oddíl florbalu, družstvo dorostenců 
Dorostenci stihli v sezóně 2019/20 odehrát téměř kompletní základní část, ve které se jim ve 21 utkáních 

podařilo patnáctkrát zvítězit, navrch přidali čtyři remízová utkání a výsledkem tak bylo druhé místo v ligové 

tabulce 2. ligy dorostenců. 

Trenér: František Záleský 

206 TJ Turnov, oddíl florbalu, družstvo dorostenek 
Svoji dobrou práci s dívčí složkou prokázal oddíl florbalu opět v kategorii dorostenek, které startovaly v první 

lize. Těsně před koncem soutěže jim patřilo druhé místo, jen o bod za vedoucím Libercem. 

Trenér: Vratislav Salaba 
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207 TJ Turnov, oddíl florbalu, družstvo mladších žákyň 
Mladším žákyním se podařilo v loňském roce hladce proplout nedokončenou ligovou sezónou, ve které patřily 

k nejlepším týmům. Během letních měsíců si navíc připsaly cenné vítězství na pražském turnaji Tatran Cup. 

Trenéři: Miloš Cidlinský, Jaroslav Pajkrt 

208 TJ Turnov, oddíl orientačního běhu, sprintová štafeta dorostu  
Turnovská dorostenecká smíšená štafeta dosáhla v roce 2020 na MČR sprintových štafet výjimečného úspěchu 

ziskem zlaté medaile, kdy štafeta ve složení Elin Martanová, Štěpán Waldhauser, Kryštof Hájek a Jana Pekařová 

porazilo všech 48 štafet! 

Trenér: Filip Stárek, Martin Luštický, Aleš Drahoňovský  

209 TJ Sokol Turnov, ALL Stars mažoretky  
Talentovaná skupina mažoretek. 

Kategorie 2B – KOLEKTIV 
 

251 AC Turnov, družstvo mužů  
Družstvo mužů pod vedením Jaromíra Dědečka st. si dokráčelo již k třetímu vítězství ve II. lize v řadě! Tento rok 

navíc v soutěži muži AC Turnov jasně dominovali. Podařilo se jim zvítězit ve všech třech kolech soutěže 

s obrovským náskokem. Zkušenosti Luboše Gaisla a Josefa Egrta doplňuje dravost mladíků Jakuba Šafáře, bratrů 

Hanyků, Cyrila Žeravy a dalších.  

Trenér: Jaromír Dědeček st. 

252 AC Turnov, družstvo žen  
Družstvo žen pod vedením Kateřiny Čermákové a Víti Bílka absolvovalo svou druhou sezónu ve II. národní lize. 

Po loňské druhé příčce se ženy umístily na bronzové pozici. Velmi mladé družstvo se chce pokusit příští rok i o 

postup do I. ligy. Opory týmu – Eliška Martínková, Jana Zikmundová, Barbora Velíšková, Lucie Sajdlová, Nela 

Vaníčková a další 

Vedoucí družstva: Vít Bílek a Kateřina Čermáková  

253 HC Turnov 1931, družstvo mužů 
„A“ tým mužů HC Turnov 1931 je „výkladní skříní“ zdejšího hokejového klubu. Loňský ročník nebyl kvůli epidemii 

C-19 dohrán, tým postoupil do semifinále. Největším dosavadním úspěchem v novodobé historii klubu je 

vítězství v KLM v sezóně 2017/2018 a vítězství v Mistrovství ČR amatérů v letech 2017 a 2019. 

Vedoucí družstva: Libor Šlechta, Martin Volf 

254 ŠK ZIKUDA Turnov, družstvo mužů „A“ 
Turnovští šachisté mají za sebou další úspěšný rok, ve kterém se jim podařilo zvítězit na MČR v bleskovém šachu 

družstev a na MČR v klasickém šachu družstev. K tomu přidali 2. místo na MČR v rapid šachu družstev a 

 nedokončený extraligový ročník zakončili 5. místem. Družstvo vzorně po celý rok  reprezentovalo klub i město 

Turnov  a ziskem dvou titulů mistra ČR a jednoho druhého místa patří mezi nejlepší družstva v ČR. Sestava 

družstva: Šimáček Pavel, Kraus Tomáš, Vykouk Jan, Vlasák Lukáš, Studnička Tomáš, Maršálek Zdenek, Zikuda 

František  

Trenér: Ing. Zdeněk Maršálek, Pavel Šimáček 
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255 TJ Turnov, oddíl florbalu, družstvo juniorů 
V předčasně ukončené soutěžní sezóně 2019/20 stihli turnovští junioři odehrát 18 utkání základní části, ve 

kterých pouze dvakrát poznali hořkost porážky. Zaslouženě jim tak se slibným náskokem patřila první příčka 

ligové tabulky. Řada juniorů si navíc své výkony dokázala přenést do mužského týmu, kterému v Národní lize 

pomohli do play off. 

Trenér: František Záleský 

256 TJ Turnov, oddíl florbalu, družstvo mužů 
V nedokončeném soutěžním ročníku 2019/2020 startovali turnovští florbalisté znovu v Národní lize, ve které se 

jim podařilo proklouznou do play off. Během čtvrtfinálové série však došlo k předčasnému ukončení soutěže 

kvůli pandemii. Na startu nové sezóny se Turnovu podařilo postoupit do čtvrtého kola pohárové soutěže a 

odehrát pět utkání základní části Národní ligy s bilancí dvou výher a tří porážek. Následně byla soutěž přerušena. 

Trenér: Antonín Palatínus 

257 TJ Turnov, oddíl florbalu, družstvo žen 
Turnovské florbalistky byly v sezóně 2019/20 znovu k vidění v první lize žen, která před svým předčasným 

ukončením stihla odehrát kompletní základní část. V tabulce obsadil turnovský celek deváté místo, daleko od 

sestupových pozic a jen těsně za hranicí play off. V letošním ročníku první ligy stihly turnovské ženy odehrát 

pouze šest zápasů, s bilancí tří výher a tří remíz. 

Trenérka: Lucie Veselá  

258 TJ Turnov, oddíl volejbalu, juniorek 
Volejbalové juniorky TJ Turnov – družstva A a B, obsadila 1. a 2. místo v krajském přeboru Libereckého kraje 

2019/2020 

Trenér: Pavel Starý 

 

 

Kategorie 3A – SPORTOVNÍ NADĚJE DO 14 LET 

301 Brandýs Lukáš, TSC Turnov, oddíl judo 
Lukášův nejlepší výsledek v loňském roce bylo 3. místo na Mezinárodním turnaji ve Slovinsku. Na Českých 

pohárech na výraznější výsledek nedosáhl, přesto patřil k favoritům své váhové kategorie na Přeboru České 

Republiky.  

Trenér: Mgr. Jakub Mareš 

302 Cidlinská Lucie, TJ Turnov, oddíl florbalu 
Lucka byla oporou týmu mladších žákyň, který úspěšný rok 2020 zakončil vítězstvím na pražském turnaji Tatran 

Cup. Jejího talentu se všimli také trenéři regionálních výběrů a zaslouženě tak absolvovala tréninky talentované 

mládeže ve své kategorii. 

Trenéři: Miloš Cidlinský, Jaroslav Pajkrt  
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303 Csizmaziová Jana, AC Turnov a TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu 
Jana hrála divizi žen, dále se zúčastňovala krajských bodovacích turnajů. Na okresních přeborech dorostu a 

staršího  žactva získala 5 zlatých a jednu bronzovou medaili. V létě se zúčastnila soustředění ve stolním tenisu, 

Není dobrá jen ve stolním tenisu ale také v atletice a hlavně ve fotbale, kde hraje za Slovan Liberec. Krajských 

přeborů se nezúčastnila, neboť se kvůli koronavirové epidemii nekonaly. V nedokončených krajských bodovacích 

turnajích mladšího žactva obsadila celkově 8. místo z 68 hodnocených. Dívky hrály s chlapci dohromady. 

Sportovní talent Jana Csizmaziová sbírá velké úspěchy také na atletické dráze. Zdobí ji především střední tratě, 

ale umí skvěle i překážky. Rozhodně nejlepším výsledkem je druhé místo z MČR v přespolním běhu, kde brala 

stříbro v konkurenci více jak stovky mladších žákyň z celé republiky. Jana je také krajskou přebornicí v běhu na 

800 metrů a byla významnou postavou stříbrných mladších žákyň v KPD. 

Trenéři: Ing. Jan Varcl, Ing. Michal Csizmazia 

304 Königová Anežka, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu 
Anežka se zúčastňovala krajských bodovacích turnajů mladšího žactva, dále hrála okresní přebor družstev žactva. 

Na okresních přeborech dorostu, staršího a mladšího žactva získala 2 zlaté, 2 stříbrné a 5 bronzových medailí. 

Pravidelně docházela na tréninky, pokud to bylo vládou povolené. V létě se zúčastnila dvou soustředění oddílu. 

Krajských přeborů se kvůli epidemii nezúčastnila. V průběžném hodnocení krajských bodovacích turnaje 

mladšího žactva se umístila na 41 místě z 68 hodnocených. 

Trenéři: Ing. Jan Varcl 

305 Lamač František, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 
Fanda je talentovaný a v tréninku nadšený závodník. Ve dvou prázdninových vícedenních závodech, kde 

startoval, se umístil na celkovém 3. místě (např. na Pěkných prázdninách startovalo v kategorii 37 závodníků).  

Trenéři: Jindřich Kořínek, Aleš Drahoňovský 

306 Marková Aneta, AC Turnov 
Spolu s dvojčetem Terezou jsou velkými nadějemi AC Turnov. Anetě se též podařilo kvalifikovat na MČR ve 

vícebojích, kde v konkurenci nejlepších mladších žákyní obsadila 19. místo. Tereza je také vícenásobnou krajskou 

přebornicí, především pak na překážkách, v dálce a ve vícebojích. Spolu se sestrou je také členkou štafety, která 

letos překonala oddílový rekord. Opora družstva stříbrných mladších žákyň AC Turnov. 

 Trenér: Miroslav Reichl  

307 Marková Tereza, AC Turnov 
Tereza Marková je velkým vícebojařským příslibem AC Turnov. Žákyně sportovní přípravy AC Turnov se letos 

kvalifikovala i na MČR ve vícebojích mladších žákyň, kde obsadila 17. příčku. Dále posbírala spoustu medailí při 

krajských přeborech, především pak na trati 300 metrů nebo 60 metrů překážek jak na dráze, tak v hale. Opora 

stříbrných mladších žákyň AC Turnov. 

 Trenér: Miroslav Reichl  

 

 

 



 

   
Nejlepší sportovec Turnova za rok 2020 

   

Kontaktní osoba: Bc. Jan Kovář +420736509567; sport@ponorkaturnov.cz SVČ Žlutá ponorka Turnov, 

Husova 77, 511 01 Turnov, Česká republika Tel: 481 311 364, www.ponorkaturnov.cz  

 
 

9 
 

308 Mikulová Anna, AC Turnov 
Anna Mikulová je velká oštěpařská naděje AC Turnov. Již ve 14 letech dokázala 500 g náčiní poslat až za hranici 

40 metrů! Podařilo se jí hodit šestý nejlepší výkon v letošním roce v konkurenci všech starších žákyň z České 

republiky. Žákyně sportovní přípravy ZŠ Skálova se pečlivě připravuje na další sezónu, kdy bude ta starší 

v kategorii žákyň. 

 Trenér: Josef Egrt  

309 Nechvíl Richard, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu 
Ríša hrál pravidelně okresní přebor 3. třídy se střídavými úspěchy. Dále se zúčastňoval krajských bodovacích 

turnajů mladšího žactva. Jeho tréninková morálka je na celkem dobré úrovni. Na okresních přeborech mladšího 

žactva získal 3 zlaté medaile. V létě se zúčastnil dvou soustředění oddílu. Krajské přebory jednotlivců se kvůli 

epidemii nekonaly. V průběžném hodnocení krajských bodovacích turnajích mladšího žactva se umístil na 18 

místě z 68 hodnocených. 

Trenér: Ing. Jan Varcl 

310 Novotná Karolína, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 
Karolína je talentovaná a velmi zodpovědná v tréninku. V mezikrajském žebříčku se umístila na skvělém 5 místě 

(38 bodujících), dokázala celkově vyhrát 3 etapové závody TIS. 

Trenéři: Jindřich Kořínek, Aleš Drahoňovský 

311 Táborský Václav, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu 
Václav hrál okresní přebor žactva s dobrými výsledky. Dále se zúčastňoval krajských bodovacích turnajů 

nejmladšího žactva. Zúčastnil se okresních přeborů mladšího žactva, kde na medaili nedosáhl. V létě se zúčastnil 

dvou soustředění oddílu. Hraje velmi dobře i šachy. Krajské přebory se nekonaly, tudíž se jich nemohl zúčastnit. 

V průběžném hodnocení krajských bodovacích turnajů nejmladšího žactva obsadil 12 místo ze 34 hodnocených. 

Trenér: Ing. Jan Varcl 

312 Vítek Daniel, TSC Turnov, oddíl judo 
Loňský rok byl pro Daniela zlomový, konečně uplatnil tréninkové úsilí, které přineslo zasloužené výsledky. 4. 

místo Mezinárodní turnaj ve Slovinsku, dvakrát 7. místo z Českého poháru v Ostravě a v Brně.   

Trenér: Mgr. Jakub Mareš 

313 Wienerová Anna, TJ Turnov, oddíl florbalu 
Talentovaná turnovská brankářka byla oporou svého týmu nejen v ligových zápasech, ale také na vítězném 

turnaji Tatran Cup v Praze. Zcela zaslouženě byla Anička nominována na tréninky talentované mládeže. 

 Trenéři: Miloš Cidlinský, Jaroslav Pajkrt  

314 Žemlík Eduard, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 
Eda je talentovaný a soutěživý závodník. V mezikrajském přeboru se celkově umístil na skvělém 4. místě (25 

bodujících). Čtvrtá místa sbíral i v celkových pořadích na početně obsazených vícedenních závodech. 

Trenéři: Jindřich Kořínek, Aleš Drahoňovský  
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Kategorie 3B – SPORTOVNÍ NADĚJE DO 18 LET 

351 Brož Kryštof, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu 
Kryštof hrál stabilně za družstvo mužů v okresním přeboru 2. třídy, kde jeho výsledky byly celkem dobré. Dále se 

zúčastnil krajských bodovacích turnajů s dobrými výsledky. Na okresních přeborech dorostu a staršího žactva 

získal 4 zlaté medaile, a 2 bronzové. V létě se zúčastnil soustředění oddílu ve stolním tenisu. Hraje též závodně 

kopanou v Sedmihorkách pod vedením svého otce. Krajských přeborů se nemohl zúčastnit, jelikož kvůli epidemii 

se nekonaly. V nedokončených krajských bodovacích turnajích obsadil celkově 34 místo ze 100 hodnocených. 

Dorostenci a starší žáci hráli dohromady. 

Trenér: Ing. Jan Varcl  

352 Burešová Kateřina, TSC Turnov, oddíl judo 
Mezi nejlepší výsledky Kateřiny v roce 2020 patřily dvě umístění na bodovaných místech na Českých pohárech 

v Brně 3. místo a v Ostravě 5. místo.  

Trenér: Mgr. Jakub Mareš 

353 Drahoňovský Timon, TJ Sokol Turnov, skeleton 
V lednu 2020 se Timon účastnil Zimních olympijských her mládeže ve švýcarském Lausanne, kde v nabité 

konkurenci obsadil 14. místo. V letošní sezóně 2020/21 nejčastěji startoval již v kategorii dospělých v sérii 

závodů Evropského poháru a jedenkrát v Interkontinentálním poháru. Dále se účastnil Juniorského mistrovství 

světa, kde ve své kategorii do 20 let obsadil 10. místo a na Juniorském mistrovství Evropy obsadil 12. místo.  

Trenér: Karel Drahoňovský 

354 Hejduk Emil, TJ Turnov, oddíl florbalu 
Dlouholetá opora mládežnických týmů a kapitán juniorů. Vůdčí osobnost na hřišti i v kabině, která je díky svému 

přístupu vzorem pro ostatní spoluhráče. V posledním roce získal pevné místo i v kádru mužského týmu a také 

tam se stává klíčovým hráčem. 

Trenér: František Záleský 

355 Hoetzel  Hugo, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 
Hugo Hoetzel je držitelem nejvyšší výkonnostní licence v OB. Prvním rokem závodil v dorostenecké kategorii 

H16, kde musel soupeřit s o rok staršími závodníky. Přes komplikovanou sezónu se Hugovi velmi dařilo. Posunul 

se výsledkově i výkonnostně, je svědomitý v tréninku a skvělý člen dorostenecké skupiny OOB TJ Turnov. 

Nejvýraznějšího výsledku dosáhl ziskem stříbrné medaile na MČR na krátké trati (3. 10. 2020 Česká Kamenice), 

kde závodilo 51 nejlepších mladších dorostenců z celé republiky. Další výsledky:12. místo MČR klasická trať 19. 9. 

Bystřice nad Perštejnem (z 47) 3. místo vícedenní (3 etapové) závody TIS 2020  (z 29) 

Trenér: Mgr. Martin Luštický  

356 Chlumská Veronika, TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj  
Mistrovství Evropy IFSS ve švédské Åsarně v kategorii SWJ (Skijöring juniorky) - 7. místo  

Trenér: Veronika Navrátilová 
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357 Janatková Karolína, TJ Turnov, oddíl florbalu 
Talentová florbalistka turnovského oddílu má za sebou další úspěšnou sezónu, ve které obsadila první místo 

v kanadském bodování 1. ligy dorostenek.  V osmnácti zápasech se ji podařilo nastřílet 40 branek, ke kterým 

přidala ještě 30 asistencí. Pracovitá hráčka byla za své tréninkové i zápasové nasazení odměněna pozvánkou do 

reprezentačního týmu ČR v kategorii juniorek, který se chystá na následující MS ve Švédsku. Přirozeně tak o 

turnovskou hráčku projevila zájem Extraliga žen, kterou nyní Karolína hraje v Mladé Boleslavi. 

Trenér: Vratislav Salaba 

358 Jirman Filip, TJ Turnov, oddíl florbalu 
Tradiční jistota v brankovišti týmů mládeže, který svými výkony dlouhodobě převyšuje standard a patří k 

největším nadějím turnovského florbalu. V poslední době se ukázal i v dospělé kategorií a i tam svými zákroky 

přivádí útočníky soupeřů k šílenství 

Trenér: František Záleský 

359 Kosař Václav, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu 
Václav hrál okresní přebor 2. třídy v družstvu, které slavilo postup do vyšší soutěže, s dobrými výsledky. Dále se 

zúčastňoval krajských bodovacích turnajů. V létě se zúčastnil soustředění oddílu. Zúčastnil se okresních přeborů 

dorostu, kde na něj medaile však nezbyla. Krajské přebory dorostu se nekonaly v důsledku epidemie. 

V průběžném pořadí krajských bodovacích turnajů dorostu a staršího žactva (hráli společně) se umístil na 15 

místě ze 100 hodnocených. 

Trenér: Ing. Jan Varcl 

360 Martanová Elin, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 
3. místo MČR na krátké trati ve starších dorostenkách, 1. místo MČR sprintových štafet v kategorii dorostu. Za 

své výkony se dostala do juniorské reprezentace pro rok 2021, mezinárodní závody se bohužel v roce 2020 

nekonaly.  

Trenér: Mgr. Filip Stárek  

361 Martínková Eliška, AC Turnov 
Juniorka Eliška Martínková i v letošní sezóně dosáhla vynikajících výsledků. Na MČR se jí podařilo obhájit titul 

republikové šampiónky, kde překonala i rekord mistrovství Anežky Drahotové. Skvělým výkonem v chůzi na 

10000 m – 48:27,65 min si řekla o pozvánku na mistrovství světa juniorů v Nairobi. Bohužel i tato mezinárodní 

akce byla zrušena a přesunuta na příští rok a jestli se uskuteční, tak rozhodně i se závodnicí AC Turnov! Elišce se 

podařilo získat medaile i mezi ženami, když absolvovala MČR v chůzi kde obsadila skvělé třetí místo a poprvé tak 

absolvovala chodecký závod na 20 km. Na rok 2021 má Eliška splněná kritéria pro start na juniorském MS i ME!!! 

Trenérka: Kateřina Čermáková 

362 Mencl Kryštof, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu 
Kryštof hrál stabilně za družstvo mužů v okresním přeboru 1. třídy, kde patřil k nejlepším hráčům soutěže. Na 

okresních přeborech dorostu získal 2 stříbrné a jednu bronzovou medaili. Dále se zúčastnil krajských bodovacích 

turnajů s dobrými výsledky. V létě se zúčastnil soustředění oddílu, které proběhlo v srpnu. Krajské přebory 

jednotlivců se kvůli koronavirové epidemii neuskutečnily. V průběžném pořadí v krajských bodovacích turnajích 

dorostu a staršího žactva (hráli společně), obsadil 6 místo ze 100 hodnocených. 

Trenér: Ing. Jan Varcl 
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363 Pekařová Jana, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 
Jana byla v roce 2020 členkou juniorské reprezentace v OB. V neúplné závodní sezoně se jí nejvíce dařilo na 

Mistrovství ČR ve sprintových štafetách (podrobnosti o tomto úspěchu najdete v samostatné nominaci) a na 

klasické trati, kde vybojovala bronzovou medaili v kategorii starších dorostenek. Se štafetou dorostenek skončila 

na M ČR na 6. místě. Členkou juniorské reprezentace je i pro rok 2021.  

Úspěšná byla i v atletice v kategorii juniorek: na M ČR v běhu do vrchu byla 4., na M ČR v silničním běhu 6. a na 

M ČR v krosu doběhla 10. Byla i platnou členkou družstev AC Turnov. 

Trenér: Aleš Drahoňovský 

364 Porš Jaroslav, ŠK Zikuda Turnov 
Jaroslav patří k největším nadějím turnovského šachu. Ve svých 15 letech svojí pílí a snahou se propracoval mezi 

nejlepší turnovské šachisty. Z dosažených výsledků uvádíme: 1. místo na KP starších žáků Libereckého kraje pro 

rok 2020 a titul přeborníka kraje, nejúspěšnější hráč družstva dospělých v KP, kapitán družstva st. žáků – 

gymnázium Turnov- 2. místo v přeboru škol lib. Kraje, úspěšný hráč extraligového družstva mládeže Desko 

Liberec (hostování). Povoleno hostování v extraligovém týmu mládeže Desko Liberec – nevyšší soutěž mládeže 

v libereckém kraji. 

Trenér: David Šnajdr 

365 Šafář Jakub, AC Turnov 
Žákovský národní rekordman Jakub Šafář v roce 2020 přešel do dorostenecké kategorie, kde ho čekal již klasický 

desetiboj, no a vedl si opravdu skvěle. Stal se hned čtyřnásobným mistrem České republiky. Podmanil si národní 

šampionát v hale v sedmiboji a ve skoku o tyči. Stejný výsledek zopakoval i na dráze venku, podařilo se mu získat 

zlato z desetiboje a ve skoku o tyči dorostenců. Skvělými výkony si řekl také o limit na mistrovství Evropy do 

Italského Rieti, které se nakonec bohužel neuskutečnilo. Příští rok se tak snad stane a Jakub má již nyní splněné 

nominační kritéria pro ME dorostenců! 

Trenér: Miroslav Reichl 

366  Plšková Simona, TSC Turnov, oddíl judo 
3. místo Mezinárodní turnaj v Teplicích (nejlepší umístění v hmotností kategorii z českých závodnic), 3. místo 

Český pohár Brno, 5. místo Český pohár Ostrava a 5. místo Mezinárodní turnaj Slovinsko. Především díky situaci, 

která byla v loňském roce, Simona přišla o možnost bojovat o nejcennější kovy na MČR dorostenek. 

Trenér: Mgr. Jakub Mareš 

367 Vondrák Michal, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu 
Michal hrál stabilně za družstvo mužů v okresním přeboru 2. třídy, kde byl nejlepším hráčem soutěže. Na 

okresních přeborech dorostu získal 2 zlaté a jednu bronzovou medaili. Dále se zúčastňoval krajských bodovacích 

turnajů s dobrými výsledky. V srpnu se zúčastnil soustředění oddílu. Krajské přebory jednotlivců se pro epidemii 

neuskutečnily. V průběžném pořadí krajských bodovacích turnajích dorostu a staršího žactva (hráli společně) se 

umístil na 14 místě ze 100 hodnocených. 

Trenér: Ing. Jan Varcl 
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368 Waldhauser Štěpán, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 
3. místo MČR sprint v ml. dorostu, 1. místo MČR sprintových štafet v kategorii dorostu. Štěpán v roce 2020 

udělal velký výkonnostní skok do špičky své kategorie a potvrdil to ziskem 2 cenných kovů na MČR. 

Trenér: Mgr. Filip Stárek 

369 Zikmundová Jana, AC Turnov 
Turnovská chodkyně Jana Zikmundová se letos stala mistryní České republiky v chůzi na 3000 m v hale. Venku na 

dráze skončila Jana při MČR juniorek hned za vítěznou Eliškou Martínkovou ve vynikajícím výkonu 51:37,67 min. 

Jana se již také představila mezi dospělými, když brala čtvrtou pozici při MČR na 20 km v Poděbradech. Jana se 

též chce pokoušet o limity na MS i ME juniorek a nemá k nim vůbec daleko! 

Trenér:  Ivoš Piták 

 

Kategorie 4 – TRENÉR 
 

401 Čermáková Kateřina, AC Turnov 
Vedoucí družstva žen AC Turnov je velmi nadějnou trenérkou vytrvaleckých atletických disciplín. Nejúspěšnější 

svěřenkyní je limitářka na MS – Eliška Martínková. Již řadu let vede také tréninkovou skupinu vytrvalců 

v Turnově. Díky skvělé práci s mládeží se stala také reprezentační trenérkou chůze nejen mládeže, ale také 

dospělých. Mimo to zvládá také tréninky s atletickými přípravkami v Turnově a v Koberovech. 

402 Drahoňovský Aleš, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 
Aleš je trenérem dorostenecké medailistky z MČR Jany Pekařové a zároveň je trenérem žákovské skupiny. 

403 Luštický Martin, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 
Martin je trenérem mladé dorostenecké skupiny, ve které je i medailista z MČR Hugo Hoetzel. 

404 Mareš Jakub, TSC Turnov, oddíl judo 
Mezi hlavní svěřence Jakuba Mareše patří již výše uvedení Burešová, Plšková, Brandýs a Vítek. Kteří pod jeho 

vedením získali řadu významných umístění. K jejich smůle ale nemohli bojovat o medaile na Přeborech a 

Mistrovstvích ČR v důsledku nastalé situace v loňském roce. 

405 Reichl Miroslav, AC Turnov 
Dlouholetý trenér AC Turnov sbíral velké úspěchy i v letošní sezóně. Trenér limitářů na ME – Jakuba Šafáře a 

Nely Vaníčkové! Kromě nich připravuje také vícebojaře Cyrila Žeravu či vytrvalkyni Annu Pergerovou (4. místo na 

MČR žákyň). Trenér našich atletických přípravek také dohlíží na přípravu nadějných vícebojařských dvojčat 

Markových. Svěřenec Jakub Šafář 4 x 1. místo na MČR! 

406 Randák Martin, Řehoř Luboš, Volf Martin, HC Turnov 1931 
Trojice trenérů Luboš Řehoř, Martin Volf a Martin Randák přivedla v sezóně 2019/2020 svou mládežnickou 

kategorii (ročník 2009) k jednoznačnému vítězství v Krajské lize pátých tříd Libereckého kraje. Luboš Řehoř 

začínal s hokejem v 70. letech v TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou a Stadionu Liberec. Na vojně hrál za VTJ Slovan 

Plzeň, dále například za Spartu Úpice. Posléze se vrátil do mateřského Jablonce, kde v 80. letech začal vedle 

aktivního hraní trénovat v různých mládežnických kategoriích. Jako trenér je od roku 2015 neodmyslitelně 

spojen se znovuobnoveným turnovským hokejovým klubem. Martin Volf svou hráčskou kariéru strávil v 

Rovensku pod Troskami, Lomnici nad Popelkou a Turnově především na pozici brankáře. V letech 2015-2020 
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navíc působil ve funkci vedoucího mládeže HC Turnov 1931. Martin Randák je typickým příkladem nadšeného a 

zaníceného tatínka, který se bez předchozí hráčské zkušenosti aktivně zapojil do chodu týmu, ve kterém začal 

sportovat jeho potomek. 

407 Stárek Filip, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 
Filip je trenérem celé řady nominovaných medailistů z MČR: Elin Martanová, Štěpán Waldhauser, sprintové 

štafety i celé řady dalších úspěšných závodníků z řad dorostu, juniorů i dospělých. 

408 Varcl Jan, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu 
Honza je již 50 let hlavním trenérem mládeže stolního tenisu. Jeho rukama prošlo více než 800 dětí. Díky jeho 

práci je oddíl stolního tenisu nejvýznamnějším klubem semilského okresu. I v rámci libereckého kraje se počtem 

mladých hráčů řadí mezi nejpočetnější. Turnovské děti dokáží úspěšně konkurovat v rámci kraje ostatním. Na 

tréninky dochází každou středu (cca 26 dětí) a pátek.(cca 12 dětí). Pravidelně jezdí s mládeží na turnaje jak 

krajské, tak i okresní (zde také vykonává funkci rozhodčího). Zároveň mnoho turnajů i organizuje a řídí. V létě je 

iniciátorem a trenérem na soustředění mládeže, které se každoročně koná ve dvou bězích. Jeden v červenci a 

druhý v srpnu. Jeho dlouholetá práce s mládeží zajišťuje budoucnost oddílu stolního tenisu v Turnově. 

Není však jenom trenérem, ale i rozhodčím. Rozhoduje v Liberci extraligu, jezdí na republikové přebory a akce. 

Je také dlouholetým funkcionářem jak v oddíle (jednatel), tak i na okrese a kraji. Sám ještě hraje s mládeží 

okresní přebor 2. třídy, kde v nedokončené soutěži jasně obsadili 1. místo.  

409 Vlčková Tereza, Zakouřil Tomáš, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 
Tereza a Tomáš jsou aktivní a nadšení trenéři dětské skupiny (5-9 let). Všichni nominovaní trenéři OB v 

náročných dobách neúnavně staví a připravují tréninky do lesa pro děti i jejich rodiče, žáky, dorostence i 

dospělé, posílají mapy emailem, cvičí online apod. Úsilí v jarní i podzimní části se povedlo přetavit i k zisku 6 

medailí z MČR, což je nejvíce za poslední roky. 

 
 

Kategorie 5 – SPORTOVNÍ AKCE ROKU 
 

501 250 Český ráj, Outdoor sport Český ráj z.s.  

Závod amatérských běžeckým osmičlenných týmů, kdy každý z běžců absolvoval třikrát přibližně 
desetikilometrový úsek. Na start, který probíhal ve sportovním areálu Maškova zahrada v Turnově, se postavilo 
celkem 52 štafet, které po 250 kilometrech spletité trasy doběhly do cíle v kempu Sedmihorky. Trať rozdělená 
do 24 úseků doslova křižuje celý Český ráj, mezi skalami, překrásnými údolími, okolo hradů i přes několik kopců. 
Běžci navštívili notoricky známá místa stejně jako měli šanci odhalovat spoustu neznámých a trochu 
opomíjených míst. Pojetí závodu je velmi šetrné k přírodě v Českém ráji, závodníci startují jednotlivě v rozestupu 
několika minut, a i když se vzájemně předbíhají, málokdy běží spolu více než dva běžci. 

Organizátoři závod hodnotí takto: „Jsme nadšeni, jakou podporu jsme dostali za stran našich účastníků a kolik 
pozitivních hodnocení se nám sešlo. O to větší závazek pro příští rok“. 

 Vedoucí akce: Milan Dědek, Jiří Janoušek,  

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94942&idc=8063490&ids=15555&idp=91823&url=http%3A%2F%2Fwww.svestkovadraha.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94416&idc=8063490&ids=1796&idp=92313&url=https%3A%2F%2Fwww.teslasporo.cz%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Dklicovaslova%26utm_campaign%3Drocni%26utm_term%3Dcesky
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502 Atletické skotačení, AC Turnov  
Atletické skotačení je již tradiční akcí našich oblíbených atletických přípravek. Děti z atletických přípravek zde 

soutěží v různých atletických disciplínách spolu se svými rodiči. Tato akce je mezi našimi členy velmi oblíbená a 

v roce 2020 se jí zúčastnilo přes 120 soutěžících z řad rodičů a dětí. Již tradiční je také po soutěžní posezení u 

táboráků a setkání s maskotem AC Turnov.  

Vedoucí akce: Tomáš Krištof   

503 Atletický 3boj  - korespondenční soutěž průměrů, OR AŠSK Semily 
V roce 2020 v důsledku coronavirové epidemie byly všechny školní sportovní soutěže zrušeny. Okresní rada 

vyhlásila korespondenční soutěž třídních kolektivů základních škol, kdy se podle zisku bodových průměrů každé 

třídy v atletickém 3boji určuje pořadí. Je to největší přínos celého projektu – zapojení celé třídy do 3boje v rámci 

hodin tělesné výchovy.  V 5 kategoriích – od 1. po 5. třídu se zúčastnilo této soutěže 517 žáků z 28 tříd. Na jaře r. 

2021 bude soutěž pokračovat, pokud epidemie bude překonaná. 

Vedoucí akce: Mgr. Karel Štrincl 

504 MČR čtyřčlenných družstev v bleskovém šachu a rapid šachu, ŠK Zikuda Turnov  
ŠK ZIKUDA Turnov, z. s. byl pověřen ŠSČR uspořádáním MČR čtyřčlenných družstev v bleskovém šachu a rapid 

šachu pro rok 2020. Mistrovství proběhlo ve dnech 12. 9. a 13. 9. 2020 v prostorách KCT Střelnice v Turnově. 

Akci organizačně velice dobře zabezpečil tým  Z. Maršálek, T. Ďúran a F. Zikuda.  Výborná byla spolupráce 

s kulturním centrem. Zahájení akcí prováděli zástupci města Turnova – starosta Ing Tomáš Hocke a 

místostarostka Petra Houšková. Obou akcí se zúčastnilo během obou dní přes 250 šachistů z 54 družstev z celé 

ČR. Domácí družstvo bylo úspěšné a získalo 1x titul a 1x druhé místo. 

Vedoucí akce: Ing. Zdeněk Maršálek  

505 Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu  
Přes všechny komplikace letošního roku se oddílu OOB TJ Turnov znovu podařilo uspořádat jednu z největších 

sportovních akcí v Libereckém kraji – Pěkné prázdniny s OB. Tyto třídenní mezinárodní závody v orientačním 

běhu se uskutečnily již 29. rokem a příští rok nás tedy čeká jejich kulaté výročí. Kvalitu závodů nejlépe dokazuje 

vyprodání všech 1000 startovních míst během půl minuty! Letošní 3 etapy se běžely ve velmi atraktivních 

terénech okolo Malé Skály a v úvodním kole si některé kategorie dokonce mohly „vychutnat“ průběh skalním 

hradem Vranov. V dalších dvou etapách závodníci poznali každé zákoutí skalních bludišť na Drábovně. Náročné 

tratě i zázemí, které tu pro závodníky naplánovali a postavili členové turnovského oddílu, byly výzvou pro 

závodníky všech věkových kategorií a věříme, že si je letos na Malé Skále užili. 

Vedoucí akce: : Pavla Heřmánková   

   


