
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeští medailisté na Světových hrách handicapované mládeže 2016 

 

Zlato 

Stolní tenis 

David Půlpán (dvouhra do 23 let, sloučená kat. stojící) 

David Půlpán (družstva do 23 let, open) 

Atetika 

Rosarie Mošovská (hod diskem do 18 let, sloučená kat. sedící) 

Plavání 

Ivan Nestaval (do 16 let, 50 m volný způsob) 

Ivan Nestaval (do 16 let, 100 m prsa) 

Ivan Nestaval (do 16 let, 50 m znak) 

Ivan Nestaval (do 16 let, 50 m motýlek) 

Kateřina Komárková (do 23 let, 100 m prsa) 

Kateřina Komárková (do 23 let, 200 m polohový závod) 

Martin Císař (do 18 let, 200 m polohový závod) 

 

Stříbro 

Stolní tenis 

David Půlpán (dvouhra do 23 let, open) 

Atletika 

Kateřina Nováková (vrh koulí do 23 let, sloučená kat. sedící) 

Kateřina Nováková (hod diskem do 23 let, sloučená kat. sedící) 

Kateřina Nováková (hod oštěpem do 23 let, sloučená kat. sedící) 

Tereza Jakšová (100 m do 23 let, sloučená kat. stojící) 

Tereza Jakšová (200 m do 23 let, sloučená kat. stojící) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza Jakšová (dálka do 23 let, sloučená kat. stojící) 

Martin Dvořák (vrh koulí do 23 let, sloučená kat. sedící) 

Martin Dvořák (hod diskem do 23 let, sloučená kat. sedící) 

Anna Luxová (vrh koulí do 23 let, sloučená kat. stojící) 

Martin Adamčík (hod diskem do 18 let, sloučená kat. stojící) 

Plavání 

Kateřina Komárková (do 23 let, 100 m volný způsob) 

Kateřina Komárková (do 23 let, 100 m znak) 

Martin Císař (do 18 let, 100 m volný způsob) 

Martin Císař (do 18 let, 100 m prsa) 

Martin Císař do 18 let, 50 m volný způsob) 

Ivan Nestaval (do 16 let, 100 m volný způsob) 

 

Bronz 

Atletika 

Martin Adamčík (vrh koulí do 18 let, sloučená kat. stojící) 

Anna Maračanáková (vrh koulí do 23 let, sloučená kat. sedící) 

Anna Maračanáková (hod diskem do 23 let, sloučená kat. sedící) 

Lukáš Stěpjak (hod diskem do 23 let, sloučená kat. sedící) 

Karolina Tichá (vrh koulí do 18 let, sloučená kat. sedící) 

 

Kontakt:  

Martina Kučerová 

Media, Světové hry handicapované mládeže Praha 2016 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

mobil: +420 724 25 15 85 

e-mail: media@prague2016.com  

 

Web: www.prague2016.com 

www.emilnadace.cz 

Facebook: https://www.facebook.com/prague2016 
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