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SPORTOVEC ROKU 2016 
 
PRAHA 22. prosince 2016 - Slavnostní vyhlášení výsledků 
novinářské ankety Sportovec roku 2016 proběhlo 22. prosince 
v pražském hotelu Hilton Prague.  
Deset nejlepších sportovců, tři nejúspěšnější kolektivy, trojice 
nejnadanějších juniorů a Sportovní legenda převzali svá 
ocenění v přímém televizním přenosu vysílaném na programu 
ČT1, který moderoval Libor Bouček. Slavnostní večer doplnilo 
hudební vystoupení skupiny Chinaski.  V 58. ročníku odborné 
ankety Sportovec roku, vyhlašované Klubem sportovních 
novinářů, přispělo svými hlasy celkem 233 žurnalistů. Celý 
projekt organizačně zajišťuje již 20 let agentura BPA sport 
marketing.  
Titul Sportovec roku 2016 získal po desetileté nadvládě žen 
olympijský vítěz Lukáš Krpálek. Nového krále českého sportu 
korunoval předseda Klubu sportovních novinářů pan Zdeněk Pavlis 
společně s generálním ředitelem České televize panem Petrem 
Dvořákem.  
V nejlepší desítce se objevily čtyři zástupkyně něžného pohlaví            
a obsadily následující příčky. Třetí místo a zároveň ocenění nejlepší 
sportovkyně – žena roku 2016 získala vítězka Světového poháru          
v biatlonu Gabriela Koukalová. Celkově pátou příčku vybojovala 
tenistka Karolína Plíšková. Dále následovala rychlobruslařka Martina 
Sáblíková na šesté pozici a na deváté příčce bronzová oštěpařka 
Barbora Špotáková.   
Na celkově druhém místě se umístil stříbrný z OH v Riu rychlostní 
kanoista Josef Dostál. Čtvrtou pozici obsadil další stříbrný medailista 
Jaroslav Kulhavý. Sedmý v anketě skončil bronzový z OH ve vodním 
slalomu Jiří Prskavec. Osmou příčku získal veslař Ondřej Synek, další 
bronzový medailista z OH. Desáté místo patří sportovnímu lezci Adamu 
Ondrovi, který se probojoval do nejlepší desítky českých sportovců 
svým výkonem na nejstrmější a nejhladší cestě na stěně El Capitan v 
Yosemitském národním parku.  
Sportovní legendou se stal in memoriam gymnasta Alois Hudec.  
Nejlepším kolektivem roku 2016 byly opět zvoleny tenistky České 
republiky, které znovu obhájily vítězství nejen v této anketě, ale také 
v prestižním Fed Cupu. Druhou příčku získal bronzový čtyřkajak 
z letních olympijských her. Bronzový stupínek vybojovala ženská 
biatlonová štafeta. 
 
 



 

V juniorské kategorii, kterou vyhlašuje Nadace České sportovní 
reprezentace, zvítězila atletka Michaela Hrubá, která získala titul 
juniorské mistryně světa ve skoku vysokém. Druhá skončila mistrovská 
krasobruslařská dvojice Anna Dušková a Martin Bidař. Třetí místo pak 
obsadil Tomáš Portyk, juniorský mistr světa v severské kombinaci.     
   
V diváckém hlasování na webových stránkách www.isport.cz zvítězil  
kanoista Martin Fuksa.  
 
ZAJÍMAVOSTI 
Posledním mužem, který v anketě Sportovec roku zvítězil, byl v roce 
2005 hokejista Jaromír Jágr. Dalších deset ročníků vyhrály ženy: třikrát 
Martina Sáblíková (2007, 2009, 2010), po dvou triumfech mají Barbora 
Špotáková (2008, 2012), Petra Kvitová (2011, 2014) a Zuzana Hejnová 
(2013, 2015), desetiletou ženskou nadvládu odstartovala Kateřina 
Neumannová (2006).  
 
Judista Lukáš Krpálek byl v roce 2008 na sportovním galavečeru 
dekorován titulem Junior roku a o rok později skončil ve stejné anketě 
druhý. V desítce nejlepších v hlavní anketě se poprvé objevil v roce 
2014, kdy skončil osmý. Loni do finále nepostoupil, obsadil 23. místo. 
 
Jediný český šampion z Ria vyhrál s velkým náskokem 416 bodů. Ještě 
patrnější je jeho převaha vidět při pohledu na hlasovací lístky. Pouze 
33 hlasujících ve druhém kole nezařadilo Krpálka na první místo. Ti 
svou přízeň rozdělili mezi Gabrielu Koukalovou (14 prvních míst), 
Jaroslava Kulhavého (5), Karolínu Plíškovou (4), Josef Dostála, Adama 
Ondru (oba po 2) a Martinu Sáblíkovou (1). 
 
Soutěž kolektivů vyhrávají od roku 2011 pouze reprezentační tenisové 
týmy. Dvakrát to byli muži (2012, 2013), ostatní triumfy patří 
ženskému družstvu. Tak jako ve Fed Cupu i v anketě tedy tenistky 
právě završily hattrick: třetí vítězství v řadě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POŘADÍ NOVINÁŘSKÉ ANKETY  
SPORTOVEC ROKU 2016 
 
Celkem hlasovalo 233 členů Klubu sportovních novinářů 
 
 
Jednotlivci  
 
 1. Lukáš Krpálek  judo     1 642 bodů 
     finanční odměna 250 000 Kč 
 2. Josef Dostál  rychlostní kanoistika 1 226 bodů 
     finanční odměna 200 000 Kč 
 3. Gabriela Koukalová  biatlon   1 193 bodů 
     finanční odměna 170 000 Kč 
 4. Jaroslav Kulhavý      horská kola   1 056 bodů 
     finanční odměna 140 000 Kč 
 5. Karolína Plíšková tenis        790 bodů 
     finanční odměna 120 000 Kč 
 6. Martina Sáblíková rychlobruslení                     759 bodů 
     finanční odměna 100 000 Kč             
 7. Jiří Prskavec   vodní slalom              662 bodů  
     finanční odměna 80 000 Kč 
 8. Ondřej Synek   veslování              656 bodů 
     finanční odměna 70 000 Kč 
 9. Barbora Špotáková atletika                 613 bodů 
     finanční odměna 60 000 Kč 
10.Adam Ondra  sportovní lezení             601 bodů  
     finanční odměna 50 000 Kč 
 

 

Kolektivy 

1.   tenisový tým ČR – ženy        452 bodů                                            
         (Kvitová Petra, Plíšková Karolína, Strýcová Barbora, Hradecká Lucie a kapitán Pála Petr) 

     finanční odměna 100 000 Kč 
    

2.   čtyřkajak ČR         293 bodů    
      (Havel Daniel, Trefil Lukáš, Dostál Josef, Štěrba Jan) 
      finanční odměna 80 000 Kč 
 
3.   biatlonová štafeta ČR - ženy                           231 bodů    
      (Puskarčíková Eva, Charvátová Lucie, Vítková Veronika, Koukalová Gabriela)                                                               
      finanční odměna 60 000 Kč  



 

Junioři 

1.    Michaela Hrubá atletika        94 bodů  
2.    Anna Dušková a Martin Bidař 
                             krasobruslení       86 bodů 
3.    Tomáš Portyk  severská kombinace     76 bodů  
      
 
 
 
Sportovní legenda 2016 - Cena Emila Zátopka 
Alois Hudec (in memoriam) gymnastika 
 
 
 
Alois Hudec: Muž, který postavil do pozoru Hitlera 
 
V Berlíně neměl vyhrát jediný Čech. Tak napsal Ota Pavel ve 
své povídce Sedm deka zlata o Aloisi Hudcovi, a tak to také na 
olympijských hrách 1936 bylo. Ani na olympiádě, z které si 
Hitlerovo nacistické Německo udělalo propagandu svého 
režimu, ale nakonec rozhodčí nemohli ignorovat fenomenální 
výkon československého gymnasty na kruzích. Od jeho zlaté 
z Berlína právě letos uplynulo 80 let, a i proto je Alois Hudec 
letošním laureátem Ceny Emila Zátopka. 
 
Když v roce 2010 cenu pro Sportovní legendu získala Eva Bosáková, 
měla z toho gymnastická legenda Věra Čáslavská radost, ale říkala: 
„Doufám, že se brzy dostane ještě na jednoho gymnastu, olympijského 
vítěze z Berlína, Aloise Hudce.“ A jsou přání, která se plní snadno. 
Olympijské hry v roce 1936 prosluly jako neslavná demonstrace 
nacistické propagandy, nad jejímiž přípravami osobně dohlížel Adolf 
Hitler. Gymnasta Alois Hudec ale navzdory nepřátelské atmosféře        
a zaujatým rozhodčím pozvedl náladu národa. Do Berlína přijel jako 
mistr světa na kruzích z roku 1934, kde v Budapešti vyhrál                   
i s natrženým svalem a pomohl družstvu ke druhému místu. V Berlíně 
skončil čtvrtý ve víceboji, těsně za domácím Konradem Freyem.           
O pouhou tisícinu bodu byl čtvrtý i na bradlech, kde rozhodčí přehlédli 
jeho dokonalé závěrečné salto. Problémy pokračovaly i na kruzích. 
Jeho povinnou sestavu ohodnotili rozhodčí jen známkou 9,4 bodu. 
Hudec se ale nedal, ihned požádal o opravu, na což měl podle pravidel 
právo. A rozhodčím nezbylo, než druhou sestavu ohodnotit nejvyšší 
známkou 9,633 bodu. 



 

Druhý den pak před dvaceti tisíci diváky vytvořil na kruzích své životní 
dílo. Ota Pavel ho ve své povídce popsal tako: „Naskočil a jeho 
drobounké tělo znehybnělo. Protáhle se pohnul a přešel do rozporu. 
Místo očekávaného jednoho rozporu jich udělal pět, jeden dokonce 
střemhlav. Nedržel je předepsané tři vteřiny, ale věčnost. Kdesi už 
nevydrželi napětí, tleskali, potlesk rostl při cvičení, nastalo spojení mezi 
ním a diváky, dával vše, co mohl dát. Přemetem nazad seskočil do 
nehybného postoje. Přicházeli se mu poklonit vědci, umělci, politici, 
největší mistři tělocviku. Zaujatí rozhodčí mu dali známku, jakou dosud 
nikdo na olympijských hrách nedostal.“ 9,8 bodu, nejvyšší známku 
soutěže obdržel Hudec za svůj unikátní výkon. Vysloužil si jí zlatou 
medaili, která vážila sedm deka, a kterou později odmítl prodat i za 
75 000 korun. „Když jsem nastupoval druhého dne na volnou sestavu, 
všechen ruch a rámus obecenstva v hledišti rázem ustal a mě to veliké 
ticho zarazilo. Několik vteřin jsem klidně visel, a pak zvolna upažením  
a vypnutými pažemi přešel z visu do vzporu v přednosu. Všechny stoje, 
rozpory a výdrže jsem cvičil přesně, v klidu a držel dvakrát tak dlouho, 
aby rozhodčí neměli důvod ke srážce bodů. Když jsem ohnivým švihem 
sestavu dokončil a zůstal nehybně stát, propuklo takové nadšení, 
jakého tu žádný cizinec nedosáhl,“ vzpomínal Hudec po letech. 
Rozhodčí neměli jinou volbu. Hudec vyhrál, jeho slavné vystoupení se 
objevilo i v propagandistickém dokumentu Olympia, který o berlínské 
olympiádě natočila režisérka Leni Riefenstahlová. V Berlíně se hrála 
československá hymna a čest jí musel vzdát i Adolf Hitler. „Pan Hudec 
udělal tenkrát pro naši zemi nesmírně velkou věc. Nejenže mu 
aplaudoval celý amfiteátr, ale když hráli naši hymnu pod širým nebem, 
postavil do pozoru i Hitlera – musel vzdát holt malé zemičce, kterou 
pak násilně okupoval,“ ocenila Čáslavská. 
 
Sedminásobná olympijská vítězka za Hudce bojovala i v posledních 
letech svého života. Podpořila žádost mezinárodní gymnastické federaci 
o Hudcovy medaile z tzv. přeboru světa (v podstatě světovém 
šampionátu) v Paříži z roku 1931, které gymnasta neobdržel proto, že 
Francie tehdy nepovolovala vyvážet zlato ze země. Hudec na závodech 
u příležitosti padesátého výročí založení Mezinárodní tělocvičné 
federace vyhrál víceboj, kruhy a prostná a skončil druhý na bradlech    
a na hrazdě. „Předávající uvedl, že francouzská národní banka zakázala 
vývoz zlata a že medaile a přívěsky budou zaslány dodatečně,“ napsal 
si do deníku Hudec. Čáslavská se také zasazovala, aby Hudec obdržel 
státní vyznamenání, jehož se za života nedočkal. Zemřel v roce 1997, 
krátce po svých jednadevadesátých narozeninách. „Je ostuda naší 
země, že takového borce, jakým byl pan Hudec, nevyznamenala za 
jeho života. A měla by to učinit co nejrychleji in memoriam,“ 
vzkazovala Čáslavská na Hrad ještě za éry prezidenta Václava Klause. 
 



 

ALOIS HUDEC 
Narozen: 12. ledna 1908 v Račicích 
Zemřel: 23. ledna 1997 v Praze 
Největší úspěchy: Olympijský vítěz na kruzích, 4. ve víceboji, 4. na 
bradlech (1936), přeborník světa ve víceboji, na kruzích, v prostných, 
2. na hrazdě a na bradlech (1931), mistr světa na kruzích (1934 a 
1938) a v soutěži družstev (1938), 2. v soutěži družstev (1934), na 
bradlech, prostných a na hrazdě (1938) 
 
Řekli o Aloisi Hudcovi:  
 
DANA ZÁTOPKOVÁ, olympijská vítězka 1952 v hodu oštěpem 
„V třicátém šestém jsem byla holka, která si hrála na schovávanou. Ale 
matně si pamatuju na gymnastu Hudce. Udělal rozpor na kruzích a celá 
naše rodina to obdivovala. Televize nebyla, tak nám taťka ukazoval, co 
to ten rozpor je. Pak jsem to viděla dodatečně v nějakém filmu.“ 
 
VĚRA ČÁSLAVSKÁ, sedminásobná olympijská vítězka ve sportovní 
gymnastice 
„Pan Hudec udělal tenkrát pro naši zemi nesmírně velkou věc. Nejenže 
mu aplaudoval celý amfiteátr, ale když hráli naši hymnu pod širým 
nebem, postavil do pozoru i Hitlera – musel vzdát holt malé zemičce, 
kterou pak násilně okupoval.“  
 
CO ŘEKL ALOIS HUDEC O SVÉM TRIUMFU V BERLÍNĚ 
„Když jsem nastupoval druhého dne na volnou sestavu, všechen ruch   
a rámus obecenstva v hledišti rázem ustal a mě to veliké ticho zarazilo. 
Několik vteřin jsem klidně visel, a pak zvolna upažením a vypnutými 
pažemi přešel z visu do vzporu v přednosu. Všechny stoje, rozpory      
a výdrže jsem cvičil přesně, v klidu a držel dvakrát tak dlouho, aby 
rozhodčí neměli důvod ke srážce bodů. Když jsem ohnivým švihem 
sestavu dokončil a zůstal nehybně stát, propuklo takové nadšení, 
jakého tu žádný cizinec nedosáhl. Obdržená známka spolu se známkou 
za povinnou sestavu byla v součtu nejvyšší známkou v celém závodě    
a ve všech disciplínách. Za tento výkon jsem obdržel nejen zlatou 
medaili, ale i zvláštní cenu za nejlepší výkon v celém závodě, 
překrásnou knihu Olympia s devadesáti pěti fotografiemi z řecké 
Olympie. Myslím si, že v Berlíně jsme lepšího umístění ani dosáhnout 
nemohli. A jaké byly moje pocity? Krásné. Pociťuji velké uspokojení 
nad tím, že se mi podařilo zvítězit v obávaném Berlíně alespoň na 
kruzích a umístit se na 4. místě v celkovém pořadí v prostředí, ve 
kterém jsme se cítili jako v jámě lvové. Takového úspěchu nám Němci 
jistě nepřáli. To byl můj největší úspěch a zážitek z mé gymnastické 
kariéry, a to mě blaží u srdce.“ 
 



 

OTA PAVEL V POVÍDCE SEDM DEKA ZLATA 
(PLNÁ BEDNA ŠAMPAŇSKÉHO, OLYMPIA, 1977) 
Naskočil a jeho drobounké tělo znehybnělo. Protáhle se pohnul            
a přešel do rozporu. Místo očekávaného jednoho rozporu jich udělal 
pět, jeden dokonce střemhlav. Nedržel je předepsané tři vteřiny, ale 
věčnost. Kdesi už nevydrželi napětí, tleskali, potlesk rostl při cvičení, 
nastalo spojení mezi ním a diváky, dával vše, co mohl dát. Přemetem 
nazad seskočil do nehybného postoje. Přicházeli se mu poklonit vědci, 
umělci, politici, největší mistři tělocviku. Zaujatí rozhodčí mu dali 
známku, jakou dosud nikdo na olympijských hrách nedostal. Hnědé      
a černé uniformy a muže s fouskem přinutil vzdát čest hymně, která 
vyprávěla o českém domově a blýskání nad Tatrami. Novináři psali: 
„Už nikdy neuvidíme výkon, jaký předvedl Hudec v Berlíně. Takový 
pohádkový zázrak se podává v boji, kdy jde o čest národa, kdy se 
člověk bije a ví, že jenom nadlidské úsilí může spasit.“ 
 
 
 
 
 
 
 


