
 

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH MLADÝCH ATLETŮ HL. M. PRAHY 
 
Nejlepší mladší žákyně hl. m. Prahy pro rok 2016: 
      
Lucie Krbcová (15. 5. 2003)  
klub: SK ZŠ Jeseniova 
trenér: Tomáš Korbel 
   
Lucie, jako velký pohybový talent dokázala v roce 2016 vybojovat 2x titul přeborníka Prahy 
v pětiboji a na 60 m př. Navíc jako jedna z mála pražských mladších žákyň závodila i na 
MČR ve vícebojích, kdy vybojovala hodnotné 11. místo; 
       
Její osobní rekordy jsou: 
PB 2016: pětiboj 2711     
 60 m. př. 9.60     
 

Nejlepší mladší žák hl. m. Prahy pro rok 2016: 
 
František Bucha (10. 2. 2003)  
klub: SK Kotlářka Praha 
trenérka:  Žaneta Václavková  
       
František dokázal pražský přebornický titul v roce 2016 vybojovat dokonce 3x - koule hala, 
kriket venku, pětiboj a navíc 2. místo 60 m. př. Za zmínku jistě stojí i fakt, že rok 2016 ukončí 
na 2. místě v průběžných tabulkách ČR v hodu kriketovým míčkem; 
 
Františkovi osobní rekordy pak jsou:    
PB 2016: kriket 75.87     
 koule 11.88     
 60 m. př. 9.77     
 pětiboj 2256     
 

Nejlepší starší žákyně hl. m. Prahy pro rok 2016: 
 
Tereza Elena Šínová (17. 8. 2001)  
klub: Atletika Jižní město 
trenér:  Ladislav Kárský    
   
U Terezy se společně s posunem kategorie od mladšího žactva k žactvu staršímu 
posouváme z úrovně celopražské na úroveň celorepublikovou, neřku-li mezinárodní. Jejími 
největšími úspěchy v uplynulém roce jsou určitě tři tituly z MISTROVSTVÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY žactva, kde dokázala ovládnout 100 m. př., 200 m. př. a dokonce i sedmiboj.  
Zvláštní pozornost pak vyvolává i její osobní rekord na 200 m. př. - 27.95, který je od 
letošního roku tedy novým Českým rekordem;   
  
Další zajímavé Tereziny osobní rekordy pak jsou: 
PB 2016: 100m.př. 13.81     
 sedmiboj 4930     
       
   
  



 
Nejlepším starším žákem hl. m. Prahy pro rok 2016 byl zvolen: 
 

Jan Patka (10. 1. 2001)  
klub: Atletika Jižní město 
trenér:  Ladislav Kárský  
    
Stejně jako jeho klubová a skupinová kolegyně Tereza Šínová je i Honza novopečeným 
držitelem českého rekordu a to tentokrát v jedné z pro Čechy nejatraktivnějších disciplín – 
v hodu oštěpem. 
Republikové tabulky přepsal výkonem - 66.37m. Mimo to dokázal Honza ještě vybojovat 
samozřejmý mistrovský titul právě v oštěpu, ale i v další typicky české disciplíně“ v devítiboji. 
Jako bonus je pak jeho třetí místo v halovém vrhu koulí.  
Zajímavý je pak i Honzův osobní rekord v devítiboji 5 483 bodů což je 13. místo 
v dlouhodobých historických tabulkách ČR; 
 
… a protože v roce 2016 byla v kategorii starších žáků pražská atletika opravdu velice 
úspěšná, v této kategorii získává ocenění i: 
 
Jiří Pechar (24. 3. 2001)  
klub:   A. C. Sparta Praha 
trenér:   Josef Nepomucký  
              
 
Jiří letos zkompletoval svou medailovou sbírku z mistrovství české republiky v poměru 1x 
zlatá na 100 m př., 1x stříbrná na 60 m př. a hned 2x bronzová na 200 m př. a v hale na 150 
m, ale hlavním důvodem jeho vyhlášení je také překonání rekordu ČR na 100 m př., který 
letos dokázal postupně posunout až na čas 13.11…… 
 
    
Nejlepší dorostenka hl. m. Prahy pro rok 2016: 
 
S posunem z kategorií žákovských do kategorií dorosteneckých se výkonnostně posouváme 
i my z úrovně republikové k úrovni nejméně evropské, k vyhlášení v následujících 
kategoriích už bylo potřeba přinejmenším se kvalifikovat, ale ideálně i medailově uspět na 
akcích typu mistrovství světa či mistrovství Evropy……. 
 
Amálie Švábíková  (22. 11. 1999)  
klub: USK Praha 
trenér:  Pavel Beran  
 
Amálie v roce 2016 dokázala překonat historické rekordy ČR ve skoku o tyči jak v hale, tak 
pod otevřeným nebem. Z červencového Mistrovství Evropy v Gruzii si přivezla bronz a jako 
přídavek dokázala uspět i o pár dní později na MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ, kde se 
vlastně mezi staršími dokázala probojovat do finále a tam vybojovala skvělé sedmé místo. 
Její republikové tituly z haly i pod otevřeným nebem a dokonce stříbrná z MČR do 22 let 
jsou už opravdu ve stínu těch Amálčiných skvělých letošních úspěchů mezinárodních… 
 
Za zmínku jistě stojí i její osobní rekordy:    
PB 2016: tyč 430 cm 
 dálka 547 cm  
 100 m př. 14.63 sec  
 
…a stejně jako u starších žáků byla letošní konkurence v kategorii dorostenek opravdu 
extrémní a i v této kategorii bychom rádi odměnili ještě i letošní trojnásobnou českou 
rekordmanku: 
  



 
Nikola Bendová (4. 11. 1999)  
klub:  PSK Olymp Praha 
trenér:  Miroslav Záhořák   
                
Nikola stejně tak jako Amálie dokázala i přes velké zdravotní problémy vybojovat bronzovou 
medaili na ME do 17 let v Tbilisi a, jak už bylo řečeno, dokázala hned ve třech disciplínách 
překonat stávající Český rekord v kategorii dorostenek: 
  
100 m 11.57 - ČESKÝ REKORD 
200 m 23.65 - ČESKÝ REKORD 
100 m př. 13.59 - ČESKÝ REKORD 
                
Velmi zajímavý je i výčet jejích letošních medailí z MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY: 
1.MČR U23 200 m, 2.MČR dospělých 200 m, 1.MČR Dky 200 m     
1.MČR U23 100 m, 2.MČR dospělých, 1.MČR Dky-100 m př.     
2. MČR dospělých 60 m            
 
 
Nejlepší dorostenec hl. m. Prahy pro rok 2016: 
 

Zde bylo na rozdíl od dívek vyhlašování zcela jednoznačné a jasným vítězem se stal jediný 
pražský účastník MISTROVSTVÍ EVROPY DO 17 let v Gruzínském Tbilisi: 

Jan KLÍMA (18. 6. 1999)  
klub: ASK Slavia Praha 
trenér:  Petr Karlický  
 
Jak už bylo naznačeno, je Honzovým nejlepším sportovním počinem roku 2016 11. místo na 
ME17 na 200 m a ještě lepší 6. místo ve štafetě 400-300-200-100 m tamtéž. Honza si 
v letošním roce založil i hezkou sbírku medailí z Mistrovství republiky v kolekci - 2.MČR Dci 
100 m i 200 m, 3.MČR hala 200 m; 
     
Jeho obrovský výkonnostní potenciál naznačují i jeho kvalitní sprinterské osobní rekordy 
PB 2016: 100 m 11.03   
 200 m 21.85   
     
Nejlepší juniorka hl. m. Prahy pro rok 2016: 
  
V juniorských kategoriích pak směrem k našemu dnešnímu vyhlášení bylo potřeba 
nominovat se na mistrovství světa juniorů a tam se pak probojovat do semifinále. V kategorii 
juniorek tak své postavení nejlepší pražské juniorky z roku 2015 obhájila: 

Kateřina Dvořáková (10. 5. 1997)  
klub: TJ Dukla Praha 
trenérka:  Gabriela Dvořáková  
 
Kateřininým největším úspěchem uplynulého roku je tedy jednoznačně osobní rekord 
z rozběhu v obrovské konkurenci na MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIOREK V POLSKÉ 
BYDHOŠTI a následný postup do semifinále, ale za zmínku stojí i její úctyhodná medailová 
sbírka napříč kategorií juniorskou, kategorií do 22 let i kategorií dospělých - 3. místo MČR 
dospělých 100 m př., 2. místo MČR 22 na 100 m př.,  
3. místo MČR Jky – 200 m, 2. místo MČR Jky 100 m př.,  
2. místo 60 m př. Hala Jky, 3. místo 200 m hala Jky 
1. místo MU19 100 m př.; 
   
  



   
Kateřinin obrovský potenciál jednoznačně podtrhují i její osobní rekordy: 
 
PB 2016: 100 m př. 13.52w  
  13.60  
 200 m 24.53  
     
 
Nejlepší junior hl. m. Prahy pro rok 2016: 
 

Stejně tak jako u dívek, tak i v kategorii juniorů obhájil své loňské umístění nejlepšího 
pražského juniora: 

Matěj Mach (17. 11. 1997)  
klub: ASK Slavia Praha 
trenér:  Petr Šarapatka   
 
Stejně jako Kateřina Dvořáková se Matěj probojoval přes drsné síto rozběhů juniorského 
mistrovství světa v polské Bydhošti, až do semifinále. Další cennou mezinárodní zkušeností 
uplynulého roku pro něj pak byl start na diamantové lize v Curychu, kde v evropském výběru 
závodníků do 22 obsadil motivující 5. místo. Velmi nadějný je i výčet Matějových úspěchů na 
mistrovství  republiky - mistr ČR juniorů 400 m př., stříbro MČR 22 – 400 m př. 
popř. jeho letošní osobní rekordy: 
        
PB 2016: 400 m př. 51.61     
 200 m 21.99    
 110 m př. 14.56    
 400 m 48.09  
 

Pražské mládežnické týmy, kterým se v roce 2016 povedlo zvítězit při MISTROVSTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV. 

Již potřetí v řadě se podařilo titul mistryň české republiky obhájit družstvu dorostenek ASK 
Slavia Praha pod vedením zkušeného vedoucího družstva pana Ladislava Strnada. 

Ocenění si po boku svého vedoucího družstva přicházejí převzít medailistky nejen z MČR 
družstev, ale i z individuálních MČR. Členky a nejlepší bodovačky ASK Slavia Praha: 

běžkyně - Jana Matějková 

oštěpařka Michaela Treglerová 

a talentovaná tyčkařka a vícebojařka Andrea Duchoňová 

a jako poslední si dnes pro svá ocenění přijdou kluboví kolegové vyhlášených 
dorostenek junioři pražské Slavie. Borci, kteří se vítězstvím ve finále MČR družstev pod 
taktovkou svého vedoucího družstva Petra Šarapatky, nominovali pro příští rok na pohár 
mistrů evropských zemí juniorů 

překážkáři Tomáš Capouch, Lukáš Slavíček a Honza Kisiala 

 


