
Kategorie Sportovec JMK za rok 2014 (pouze první dále bez pořadí) 

1. ADAM ONDRA, TJ Tesla Brno 

Lezec, který jako první v historii dosáhl titulu mistra světa v kategorii bouldering a v lezení na 

obtížnost. 

 

MICHAL BŘEZINA, TJ Stadion Brno 

4. místo na mistrovství Evropy, 1. Místo na olympijských hrách v Soči. 

 

 

JAN MARCELL, VSK Univerzita Brno 

6. místo na ME v Curychu ve vrhu koulí – 20,93 m. 

 

JIŘÍ LIPTÁK, Kometa Brno – střelecký klub 

4. místo – MS 2014 Granada, 3. místo – v družstvu na MS 2014, 1. místo – světový pohár 

Peking – historicky 1. vítěz TRAPu v historii ČR. 

 

ROBIN WÁGNER, ASO Dukla Brno 

Mistr Evropy do 23 let na 1 km s pevným startem. 

 

LUCIE VAVERKOVÁ, KK Slovan Rosice 

1. na MS v kuželkách 2014 ve sprintu žen a 3. na MS v kuželkách 2014 v soutěži jednotlivkyň 

na 120hs 

 

VÁCLAV KOLÁŘ, AMK Blansko 

Vítěz Evropského poháru a mistr světa a mistr Evropy v kategorie Elite.   

 

NICOLE FRÝBORTOVÁ, SKP Kometa Brno 

Získala bronz na mistrovství světa za krasojízdu. 

 

 



MARTIN KAKÁČ, AMK Blansko 

Mistr republiky v kategorii Elite, 3. místo v evropském poháru, 2. místo na MS v kategorii 

senior, 2. místo na ME v kategorii Elite.  

  



Kategorie Sportovní talent JMK za rok 2014 (pouze první dále bez 

pořadí) 

1. JIŘÍ JANOŠEK, ASO Dukla Brno, dráhová cyklistika 

Juniorský mistr Evropy a mistr světa na 1 km s pevným startem. Martina Satková, Kanoe klub 

Brno. 

 

MICHAELA HRUBÁ, JAC Brno 

3. místo ve skoku vysokém na olympijských hrách mládeže v Číně, 2. místo na mistrovství 

světa juniorů v americkém Eugene  

 

ELIŠKA BŘEZINOVÁ, TJ Stadion Brno 

mistryně republiky pro rok 2014, 15. místo na mistrovství Evropy a 18. místo na mistrovství 

světa, vše v seniorské kategorii   

 

MICHAELA KNOTKOVÁ, AK Hodonín 

1. místo MČR hala starších žáků 800 m, 1. místo MČR kros, 2. místo MČR žáků 800 m, 1. místo 

Mezistátní utkání 600 m (vše 2014). 

 

ALEXANDER CHOUPENITCH, Sokol Brno I. 

1. místo na mistrovství Evropy juniorů, 2. místo na mistrovství světa juniorů. 

 

LUKÁŠ HELEŠIC, SVK Břeclav 

Mistr republiky v jízdě na veslařském trenažéru, mistr republiky ve dvojce bez kormidelníka, 

mistr republiky (dvojka bez kormidelníka) ve sprintu, stříbro z ME v Hazewinkelu - Belgie 

(dvojka), mistr světa (dvojka) z Hamburku, stříbro z olympiády mládeže z Čínského Nan-Jing. 

Vítězství a druhé místo z mezinárodní regaty v Mnichově a vítězství z mezinárodní regaty v 

Brně. 

 

JAN KŘÍŽ, Sasm Líšeň brno 

1. místo na mistrovství světa juniorů v Nové Kaledonii v lezení na rychlost. Honzovi se podařilo 

nejen vyhrát zlatou medaili v konkurenci 18 závodníků z celého světa, ale dosáhl i nejlepšího 

času – 6, 5 sec.   



 

PATRIK KATERINEC, Boxing Řešeto Znojmo 

Mistr České republiky, obsadil 5. - 8. místo na mistrovství Evropy. 

 

VLADIMÍR ŠTĚPÁN, Kometa Brno – střelecký klub 

3. místo na mistrovství světa juniorů v družstvech a 1. místo na mistrovství Evropy juniorů 

v družstvech. 

 

 

  



Kategorie Sportovec s handicapem JMK  

IVO KOBLASA, paralympionik, cyklistika, TJ Favorit Brno 

Získal 3. místo na dráze na MS v Mexiku. Také získal titul Vicemistra světa v silničním závodě 

na MS v USA, 2. místo v silničním závodě na World Cupu ve španělské Segovii, 3. místo 

v časovce na WC ve španělské Segovii, 1. místo na Evropském poháru, 1. místo v silničním 

závodě na World Cupu v Itálii, 8. místo v časovce na WC v Itálii, je mistr ČR v silniční časovce 

v Lenešicích a ve světovém poháru nasbíral tolik bodů, že ho vynesli na nejvyšší příčku v jeho 

kategorii. 

 

Kategorie Sportovní akce JMK za rok 2014 (pouze první dále bez 

pořadí) 

 

1. Grand prix Brno ČR 2014  

Loňská Velká cena, jejíž hlavním pořadatelem byl Automotodrom Brno, se zapsala do historie 

motocyklových závodů jako jedna z nejúspěšnějších v novodobé historii Masarykova okruhu. 

Víkend 15. - 17. srpna 2014 přilákal velký počet našich i zahraničních diváků a stal se ozdobou 

nejen jihomoravského sportu. Motocyklová Grand Prix České republiky patří dlouhodobě k 

nevýznamnějším každoročních celorepublikovým sportovním a společenským událostem.     

 

MS v sálové cyklistice 

Mistrovství světa v krasojezdeckých disciplínách a v kolové, se konalo ve dnech 21. - 23. 

listopadu 2014 v Brně.  Organizačně úspěšná akce, která se konala i za podpory 

Jihomoravského kraje, měla důstojnou diváckou kulisu a podle slov technického delegáta 

mezinárodní cyklistické federace Kurt-Jürgena Dauma to bylo jedno z nejlepších mistrovství 

světa v posledních letech.  Pořadatelem byla TJ Favorit Brno.  

 

MS v kuželkách 

Mistrovství se uskutečnilo v Brně ve dnech 11. - 25. května 2014. Nejprve si poměřili síly 

dorostenci do 18 let, poté se rozdělovaly tituly mistrů světa do 23 let a vyvrcholením byla soutěž 

mužů a žen. O tečku úspěšného dvoutýdenního klání se postarali hendikepovaní kuželkáři.  

Mistrovství světa v kuželkách 2014 pořádal Jihomoravský kuželkářský svaz i s podporou 

Jihomoravského kraje.    

  



Kategorie Sportovení kolektiv – seniorský tým JMK za rok 

2014 (pouze první poté bez pořadí) 

KOMETA BRNO – lední hokej 

2.místo v exralize. 

 

Draci baseball club Brno 

Mistři ČR 2014 v baseballu, 19. titul mistra ČR. 

 

SSKP Kometa Brno – střelci 

3. místo v družstvu na MS 2014 (Lipták) 

1. místo – MEJ 2014 družstvo ČR TRAP (Štěpán, Kometa Brno)  

2. MÍSTO – MEJ 2014 Družstvo ČR skeet (Chocholatý, Zámečník, - Kometa Brno) 

3. místo – MSJ 2014 družstvo ČR TRAP (Štěpán, Kometa Brno)  

 

 

Kategorie Sportovení kolektiv – mládežnický tým JMK za 

rok 2014 (pouze první poté bez pořadí) 
1. Raft klub Hodonín - Jindřich Blanář, Vojtěch Chrenka, Radek Janošek, Antonín 

Martinka, Tomáš Martinka  

Mistři Evropy kategorie juniorů do 23 let v H2H, stříbro ze slalomu a sjezdu, bronz ve sprintu, 

a titul absolutních mistrů Evropy svojí kategorie, titul mistrů republiky v kategorii R6 juniorů 

do 23 let, vítězové nominace na mistrovsví světa 2015 v Indonésii. 

 

Volejbalový klub Královo pole 

 

AK Olymp Brno – atletika 

 

 

  



Kategorie Sportovní osobnost JMK v oblasti sportu 

ZDENĚK JADVIDŽÁK 

Středoškolský učitel a člen republikové rady asociace školních sportovních klubů. Podílel se na 

organizaci několika desítek úspěšných celostátních žákovských a středoškolských sportovních 

aktivit a úspěšně reprezentuje asociaci i při významných mezinárodních akcích. V současné 

době působí jako učitel tělesné výchovy v Gymnáziu na třídě Kapitána Jaroše v Brně.     

 

JAROMÍR MEIXNER 

Hokejový internacionál, pětinásobný mistr ligy v dresu Rudé hvězdy Brno, respektive ZKL 

Brno. Za Kometu odehrál bez jednoho čtyři stovky zápasů a dal 66 branek. Úspěšně 

reprezentoval i Československo, byl na mistrovstvích světa 1965 a 1966 a z obou si přivezl do 

Brna stříbrné medaile. Jaromír Meixner proslul také jako výborný sportovní novinář a v 

současné době těší širokou veřejnost jako vtipný glosátor.  

 

JOSEF MAZURA, TJ TATRAN Rousínov, fotbal 

Olympijské hry v roce 1980, zlatá medaile ve fotbale, trenér v letech 1998-1999. V 

olympijském týmu zažil jeden z nejslavnějších okamžiků československé historie. V roce 1980 

si pověsil na krk zlatou medaili z moskevských her. Výrazná fotbalová hráčská a trenérská 

osobnost. Je jedním ze tří olympioniků narozených na okrese Vyškov (dalšími jsou gymnastka 

Marie Kováčová/Ďurovičová a gymnasta Alois Hudec). 

 

JOSEF AKAI, VSK Břeclav 

Trenér, který stál za úspěchy veslařských reprezentantů ČR (jak loni tak i letos) Lukáše 

Helešice a Miroslava Jecha na MČR (zlato), mezinárodních regatách v Mnichově (stříbro + 

zlato), Brně (zlato), ME v Hazewinkelu (stříbro), MS v Hamburku (zlato), olympijských hrách 

mládeže v Čínském Nan - Jing (stříbro), vítězství na slavných Primátorských osmiveslicích v 

Praze a spoustu vítězství na dalších regatách. 

 

VLADIMÍR BRHEL, SKST Mart Hodonín 

Je držitelem Ceny české sekce Swaythling Clubu International za rok 2014  

za celoživotní přínos pro český stolní tenis. Vladimír Brhel přivedl k vrcholovému stolnímu 

tenisu celou řadu výborných stolních tenistů a tenistek, mimo jiné i českou reprezentační 

jedničku Ivetu Vacenovskou.  



  



Kategorie Sportovní – sympaťák JMK za rok 2014 

 

MARTINA BLANÁŘOVÁ, Raft klub Hodonín 

Mistryně světa ve slalomu, stříbro z Mistrovství světa ve sprintu, H2H a celkově, stříbro z 

Mistrovství Evropy ve sjezdu, bronz ze slalomu a celkově, Mistryně České republiky. 

 


