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

1. Pavel Kelemen, dráhová cyklistika, Dukla Brno  

Nejlepší sportovec Jihomoravského kraje za rok 2013 potvrdil i v roce 2015 svoji 

vynikající a stálou formu titulem mistra Evropy v keirinu. (Pro Českou republiky 

získal dvě místa pro olympiádu v Riu!)  

Michal Březina, krasobruslení, TJ Stadion Brno 

Patnáctý z loňského mistrovství světa a pátý z mistrovství Evropy (v době galavečera 

v Bostonu v USA na mistrovství světa v krasobruslení).  

Khaled Ghazal, silový trojboj, TJ Pohořelice  

Mistr republiky v benčpresu, třetí na mistrovství světa mužů do 105 kilogramů a ve 

stejné kategorii v roce 2015 i mistrem Evropy.  

Vendula Frintová, trialtlon, EKOL Brno  

Čtvrtá na mistrovství Evropy a čtvrtá v závodě mistrovství světa v olympijském 

triatlonu. "Činy jsou víc než slova" je životním mottem sympatické české 

reprezentantky.   

Václav Kolář, biketrial, ÚAMK Biketrial Blansko  

Mistr světa v biketrialu, vítěz světového poháru, mistr Evropy a mistr České republiky 

v biketrialu.  

Pavel Kop, nohejbal, TJ SDS EXMOST Modřice  

Mistr České republiky v extralize družstev a mistr republiky ve dvojici, ale zejména 

mistr Evropy ve dvojicích a trojicích. Momentálně zřejmě nejlepší smečař světa.   

Adam Ondra, sportovní lezení, TJ Tesla Brno  

Nejlepší sportovec Jihomoravského kraje pro rok 2014. Je dvojnásobným vicemistrem 

Evropy v lezení na obtížnost v boulderingu a vítězem prestižního závodu ROCK 

MASTER v Itálii.  

Filip Ospalý, triatlon, EKOL Brno  

Mistr Evropy roku 2015 ve středním triatlonu je inspirací a motivací nejen pro 

začínající sportovce.  

Jitka Pešková, broková střelba, SSKT X Target 

Juniorská mistryně světa ve střelbě se stala před dvěma lety největším talentem 

jihomoravského sportu. V loňském roce úspěšně odmaturovala a přidala zlatou medaili 

s družstvem z Univerziády v Korei.  

 



Filip Sasínek, atletika, AK Hodonín  

Mistr republiky v běhu na 3 000 metrů překážek do 22 let, osmý z mistrovství Evropy 

juniorů a juniorský mistr republiky v běhu na 1 500 metrů v hale.  

Adéla Šafářová, biketrial, Moravec Boskovice 

První místo na mistrovství České republiky kadetů v časovce jednotlivkyň, 2. místo v 

závodě s hromadným startem a 2. místo ve sprintu. V hlavním závodě kadetů získala 

titul mistryně republiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kategorie Sportovní talent JMK za rok 2015 (pouze první dále bez 

pořadí) 

1. Michaela Hrubá, atletika, JAC Brno  

Juniorská mistryně světa ve skoku do výšky sklízí již úspěchy i mezi ženami.  

Roman Darebník, fotbal, TJ Tatran Rousínov, Zbrojovka Brno  

Jeden z největších současných jihomoravských fotbalových talentů již dostal nabídku 

do fotbalové akademie Arsenalu Londýn.  

Jiří Janošek, dráhová cyklistika, Dukla Brno 

Juniorský mistr světa na 1 km s pevným startem, 2. v keirinu a 2. ve sprintu na 

mistrovství světa juniorů. Byl vyhlášen nejlepším juniorským sportovcem Evropy za 

rok 2015.  

Barbora Kapounová, stolní tenis, MK Řeznovice 

Účastnice mistrovství světa v Šanghaji, reprezentantka České republiky do 21 let je 1. 

hráčkou žebříčku juniorek v České republice.   

Marek Osina, plavání, Klub plaveckých sportů policie KOMETA BRNO  

Dvojnásobný finalista Evropských her v Baku a účastník mistrovství světa juniorů 

pětkrát překonal český juniorský rekord v polohovém závodě na 200 a 400 metrů a 

splnil olympijský limit B i limit na mistrovství Evropy v krátkém bazénu.   

 Jiří Osolsobě, atletika, AHA Vyškov 

Držitel nejlepšího letošního výkonu ve vrhu čtyřkilogramovou koulí (16 m a 1 cm) si z 

loňských výsledků nejvíce váží čtvrtého místa z mistrovství republiky ve vrhu koulí, 

vítězství ve vrhu koulí a třetího místa v hodu oštěpem při Evropských (dětských) 

atletických hrách a účasti na letní olympiádě dětí a mládeže.  

Martina Satková, kanoistika, Kanoe Klub Spoj Brno  

Druhá a třetí ve sprintu při vídeňském mistrovství světa dospělých zazářila při 

mistrovství světa juniorů ve sjezdu v USA. Obsadila celkově pět prvních míst, jednou 

byla druhá a po zásluze byla vyhlášena nejúspěšnější závodnicí mistrovství.  

Martina Ševčíková, badminton, TJ Agrotec Hustopeče  

Martina hostuje v klubu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity Brno, kde 

trénuje pod vedením Stanislava Kohoutka. Loni na podzim byla nominována do Talent 

Teamu reprezentace ČR v kategorii U13. (Díky loňským výsledkům začala letošní rok 

na druhém místě celostátního žebříčku dívek.)  

  

 



Ondřej Teplý, jachting, YACHT CLUB BRNO  

Juniorský mistr světa v olympijské lodní třídě FINN se v současné době připravuje 

v zahraničí.  

Ondřej Vodák, atletika, TJ Lokomotiva Břeclav  

Dorostenecký mistr republiky ve skoku vysokém v hale, mistr republiky z letního 

mistrovství ve skoku vysokém a v trojskoku, reprezentant České republiky na 

mistrovství světa v Kolumbii. Vítěz mezistátního utkání Olympijských nadějí v 

Polsku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kategorie Sportovec s handicapem JMK za rok 2015 

IVO KOBLASA, paralympionik, dráhová cyklistika, TJ Favorit Brno 

 

Kategorie Sportovní akce JMK za rok 2015 (pouze první dále bez 

pořadí) 

1. Mistrovství světa silničních motocyklů - GRAND PRIX ČESKÉ REPUBLIKY, 

motocyklový sport, Automotodrom 

Náš nejslavnější motocyklový závod, jedna z nejvýznamnějších sportovních akcí v 

České republice.  

Memoriál Ivana Hlinky, hokej, město Břeclav 

Prestižní přehlídka hokejových talentů z Evropy a zámoří.  

Hokejová extraliga, hokej, HC Kometa Brno  

Extraligová série hokejové Komety s trvale vyprodanou halou s celkovou návštěvou 

přes 200 000 návštěvníků a s organizací rozsáhlé klubové činnosti na vynikající 

úrovni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kategorie Sportovní kolektiv – seniorský tým JMK za rok 2015 

(pouze první dále bez pořadí) 

1. HC Kometa Brno, hokej, HC Kometa Brno 

Brněnští borci získali v uplynulé sezóně bronzové medaile za 3. místo v nejvyšší 

hokejové soutěži.  

Kometa Brno, broková střelba, SKP Kometa Brno, broková střelba  

Brněnský klub sdružuje střelce a střelkyně, kteří světovou pověst klubu potvrdili i v 

roce 2015 1. místem na univerziádě v Korei (Jitka Pešková a Barbora Šumová), 5. 

místem družstva mužů na mistrovství světa ve skeetu a 6. místem na mistrovství světa 

v trapu.   

Sprinteři Dukly Brno, dráhová cyklistiky, Dukla Brno  

Tomáš Bábek, Adam Ptáčník, Pavel Kelemen, Robin Wagner, Jiří Janošek a další 

sprinteři dosahují pod vedením trenérů Petra Klimeše a Zdeňka Noska vynikajících 

výsledků v juniorských i seniorských kategoriích na evropské i světové úrovni.  

 

Kategorie Sportovní kolektiv – mládežnický tým JMK za rok 2015 

(pouze první dále bez pořadí) 

1. Kometa Brno, broková střelba, SKP Kometa Brno, broková střelba  

První místo na mistrovství Evropy juniorů v novém evropském rekordu ve skeetu a 

páté místo na mistrovství světa získalo družstvo ve složení Pešková, Šumová a 

Mančíková, 4. místo na mistrovství Evropy juniorů v trapu a 6. místo na mistrovství 

Evropy ve skeetu získalo družstvo chlapců.  

FK Blansko, mladší dorost, fotbal, FK Blansko 

Mužstvo neztratilo v podzimní části divizní soutěže ročníku 2015/2016 ani bod.  

Junioři U 19 JBC MMCITÉ Brno, basketbal, JBC MMCITÉ Brno   

Brněnští mladíci skončili druzí v extralize juniorů, přičemž ve finále prohráli s 

Pardubicemi o jediný koš.   

 

 

 

 

 



Uvedení do Síně slávy jihomoravského sportu 

Věra Růžičková 

Ivo Mrázek 

Karol Divín 

Josef Masopust (in memoriam) 

Vlastimil Bubník (in memoriam) 

 

Kategorie Sportovec - sympaťák JMK za rok 2015 

Monika Míčková, moderní gymnastika 

 

 


